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Intern REGLEMENT 

 

V.O.E. v.z.w. 

 

 
HOOFDSTUK I. Benaming 

 

 
 

Art. 01.  

De vereniging werd opgericht op 25 juni 2005 te St.-Niklaas onder de benaming ‘Hondenfederatie 

Vrienden Onder Eén’ afgekort ‘V.O.E. vzw’ De publicatie van de statuten in het Belgisch 

Staatsblad gebeurde op 27 december 2006 onder het nummer 0885.962.564. Alle aangesloten clubs 

moeten in al hun publicaties hun officiële benaming laten volgen door ‘aangesloten bij de V.O.E. 

vzw’ of voluit ‘Hondenfederatie Vrienden Onder Eén vzw’. 

 

 

 

HOOFDSTUK II. Leden 

 

 
 

Art. 02.  

Er zijn volgende categorieën leden: 

 

A)  effectieve leden: 

 

1) stichtende leden 

2) leden raad van bestuur  

        3)    leden van de werkgroep 

 

B)  toegetreden leden: 

 

       1)  aangesloten clubs 

       2)  sportbeoefenaars 

 

 Hun onderscheid is als volgt bepaald: 

 

 

Art. 03.  

Stichtende leden: 

 

Stichtende leden zijn personen die vermeld staan op de oprichtingsakte als oprichter van de vzw. 

De stichtende leden hebben toegang en persoonlijk stemrecht tot op de algemene vergadering van 

de V.O.E. vzw. Stichtende leden behouden deze hoedanigheid levenslang tenzij zij door 

ontslagname een einde stellen aan hun lidmaatschap. De rechten van de stichtende leden kunnen 

niet worden overgedragen. De rechten en de plichten van het stichtend lid kunnen door de algemene 

vergadering definitief opgeheven worden op voorstel van de raad van bestuur in geval van zware 

criminele veroordeling, die schade zou toebrengen aan de faam van de vereniging of in geval van 

zware overtreding van de reglementaire bepalingen 

 

 

Art. 04.  

De leden van de werkgroep: 
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De leden van de werkgroep zijn de personen die de aangesloten clubs vertegenwoordigen op de 

 

algemene vergadering van de V.O.E. vzw. Zij zijn taken toegewezen die rechtstreeks betrekking 

hebben op de werking van de vereniging, de aangesloten clubs en de sportbeoefenaars. Het is 

conform de statuten dat de algemene vergadering beslist over hun lidmaatschap. 

 

 

Art. 05.  

De clubs: 

 

Zij dienen jaarlijks twee uit hun bestuursleden gekozen vertegenwoordigers voor te dragen aan de 

bestuursraad van de V.O.E. vzw. Deze vertegenwoordigen hun club op de ledenvergadering. 

Met ledenvergadering bedoelen we hier de vergadering voor de toegetreden leden. 

 

 

Art. 06.  

De sportbeoefenaars: 

 

De sportbeoefenaars zijn de personen die lid zijn van een door de V.O.E. vzw erkende club. Elke sportbeoefenaar 

aangesloten bij een club van de VOE moet worden aangesloten bij de VOE. De sportbeoefenaars hebben geen 

rechtstreekse toegang tot de algemene vergadering. 

 

 

Art. 07.  

De werking van de V.O.E. en deontologische code inzake mensenhandel. 

 

De V.O.E. vzw zal een werking , statuten en huishoudelijk reglement hebben die : 

 

a) in overeenstemming zijn met het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van niet-professionele 

sportbeoefenaar, 

b) in overeenstemming zijn met het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten ,  

c) in overeenstemming zijn met het Antidoping decreet van 25 mei 2012 , 

d) de sportparticipatie niet verhinderen , 

e) de principes en de regels van de democratie aanvaarden , het Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en het Internationale Verdrag inzake Rechten van het 

Kind onderschrijven.    

 

 

Al de categorieën van leden aangesloten bij een erkende club van de V.O.E. vzw verbinden zich 

ertoe 

 

-  de wetgeving op de bestrijding van mensenhandel, 

-  de wetgeving op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, 

-  de wetgeving op de arbeidsbemiddeling 

 

na te leven en te doen naleven. 

 

Door hun aansluiting aanvaarden alle categorieën van leden de reglementen en gedragscodes van de sportfederatie en de 

bevoegdheid van de sportfederatie en sportieve , reglementaire , disciplinaire tuchtrechtelijk , administratieve en 

juridische aangelegenheden.    

 

Ieder lid aangesloten bij een erkende club is vrij om op elk ogenblik van het jaar van club te veranderen. Het veranderen 

van club doet niets ter zake om in aanmerking te komen voor de selecties aan om het even welk individueel 

kampioenschap op voorwaarde dat de prestaties steeds worden afgelegd met één en dezelfde hond. 

De secretaris van de club waar het lid zich opnieuw inschrijft moet wel onmiddellijk de secretaris 

van de V.O.E. vzw op de hoogte brengen. 

De V.O.E. vzw zal dan ook alles in het werk stellen om mensenhandel te voorkomen en de erkende 

clubs uitsluiten die zich hieraan bezondigen. 

 

Art. 08. 

Drankgebruik. 
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Het is verboden voor de leden van de RVB, de  effectieve leden en al het wedstrijdpersoneel tijdens de ganse duur van 

een wedstrijd en /of manifestatie, alcoholische dranken te benuttigen.  

 

 

 

 

HOOFDSTUK III. Aansluiting. 

 
 

 

Art. 09.  

Voorwaarden tot aansluiting van een club: 

 

-  Minstens één der sportactiviteiten beoefenen die door de V.O.E. vzw worden aanvaard als hondensport. 

-  De voorgelegde statuten en huishoudelijke reglementen mogen op geen enkel punt in tegenstrijd zijn met  

    deze van de  V.O.E. vzw. 

-  Bij aanvaarding dient de algemene verzekeringspolis van de V.O.E. vzw te worden aanvaard en aan de  

   V.O.E. vzw het premiegedeelte voor de leden te worden overgemaakt. 

 

 

Art. 10.  

Voorwaarden tot aanvaarding: 

 

Wanneer de club aan de in art.07. hiervoor vermelde voorwaarden beantwoordt, dient, vooraleer er tot de aanvaarding 

kan worden overgegaan, de aanvragende club: 

 

-  Haar volledige ledenlijst neer te leggen bij de V.O.E. vzw. die minstens uit drie leden bestaat. 

-  De samenstelling en functiebezetting van de verkozen bestuursleden neerleggen. 

-  Het jaarlijks lidgeld te betalen zoals bepaalt in art.12. 

 

 

Art. 11. 

Aanvaardingsprocedure. 

 

- De secretaris van de V.O.E. vzw ontvangt van de aanvragende club het formulier ‘aanvraag tot 

toetreding’, de statuten en het huishoudelijk reglement. De secretaris van de V.O.E. vzw geeft 

aan de aanvragende club een ontvangstbericht, maakt eventueel opmerkingen betreffende 

ontbrekende of onvolledige stukken en geeft informatie over het verdere verloop van de procedure. 

 

- De raad van bestuur dient binnen de acht dagen na onderzoek van de voorwaarden van art. 08 en art. 09 de  

aanvraag door te geven naar de algemene vergadering. De definitieve aanvaarding 

gebeurt na de goedkeuring van de algemene vergadering. Indien door de algemene vergadering 

binnen de tijdsduur van 14 dagen na ontvangst van het toetredingsformulier ernstig, gemotiveerd 

en ondertekend bezwaar ingediend wordt op het secretariaat van de V.O.E. vzw zal de raad van 

bestuur met de aanvragende club vergaderen. In dit geval mogen de bestuurders van de 

aanvragende club en van diegenen die de bezwaren heeft voortgebracht zich laten 

vertegenwoordigen door hun secretaris en afgevaardigde. Iedere vertegenwoordiger kan zich 

laten vervangen door een ander lid op voorwaarde dat deze laatste in het bezit is van een 

schriftelijke volmacht. 

 

- Daarna onderzoekt de raad van bestuur de ingediende bezwaren en verdediging na beraadslaging  

met de algemene vergadering. De algemene vergadering moet binnen de twee maanden haar 

aanvaarding of haar uitstel voor nader onderzoek of de omschrijving van de reden van haar 

voorlopige of definitieve weigering mededelen. 

 

- Bij aanvaarding zal de aanvragende club als toegetreden lid worden beschouwd en aanwezig  

mogen zijn met stemrecht via zijn afgevaardigde en secretaris op de ledenvergadering. 

 

- De secretaris van de V.O.E. vzw deelt binnen de drie weken het besluit mee van de algemene  

vergadering: 

 

1) Indien dit besluit de aanvaarding van de club inhoudt, dan verwittigt de secretaris de aanvragende 
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club van het stamnummer dat het van de V.O.E. vzw heeft bekomen en geeft haar een overzicht van 

de door aanvaarding aangegane verplichtingen. De secretaris van de V.O.E. vzw deelt aan de 

webmaster , de algemene secretaris en alle secretarissen van de vereniging de naam en adressen van 

de bestuurders van de erkende club mee. De sportsecretarissen bezorgen gratis de reglementen van 

de aangenomen sportactiviteiten en het aansluitingscertificaat aan de secretaris van de nieuwe club. 

Na ontvangst van het lidgeld bekomt de secretaris van de aanvaarde club van het algemeen 

secretariaat het juiste aantal informatieboekjes en een uittreksel van de verzekeringspolissen. 

 

2) Indien een ‘uitstel voor nader onderzoek’ wordt beslist, verwittigt de secretaris de aanvragende club 

en neemt de nodige maatregelen om de ontbrekende informatie of stukken te bekomen. 

 

3) Indien de algemene vergadering besluit tot weigering der aanvragende club zal de secretaris per 

aangetekend schrijven de geweigerde club op de hoogte brengen van dit besluit. 

 

 

 

 

 

Art. 12.  

Bijzondere verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap. 

 

De aldus erkende club zal: 

-  Er zorg voor dragen steeds in overeenstemming te blijven met de vigerende V.O.E. vzw statuten en reglementen; 

-  Elke maand een lijst indienen met de bestaande en nieuwe clubleden, en de nodige betaling, aan de secretaris van de  

   V.O.E. vzw, 

-  Het van de V.O.E. vzw ontvangen informatieformulier jaarlijks nauwkeurig ingevuld naar het secretariaat de V.O.E.  

   vzw inzenden; 

-  Voor eind oktober het voorziene jaarlidgeld betalen; 

-  Elke wijziging van bestuur en alle nodige gegevens onmiddellijk aan de secretaris van de V.O.E. vzw meedelen; 

-  Elke voorgenomen wijziging van haar statuten en huishoudelijk reglement aan het algemeen secretariaat inzenden   

    voor  toetsing aan de V.O.E. vzw statuten en reglementering; 

-  Een voorgenomen ontbindingsprocedure van de club of gerechtelijke ontbinding aan het algemeen secretariaat  

   meedelen; 

-  Voor het inrichten van een activiteit erkend door de V.O.E. vzw gebeurt de aanvraag voor 1 september. Iedere club 

    betaalt eenmalig een borg van 50 Euro. Dit bedrag zal ingehouden worden als de club zijn aangevraagde manifestatie  

    niet organiseert. Een club waarvan een borg is ingehouden, dient terug een borg van 50 euro te storten. Clubs die uit  

    eigen beweging hun ontslag nemen van de V.O.E. vzw en die nog hun borg hebben staan, krijgen deze terug,   

    weliswaar zonder intresten. 

-  De club mag op haar gewone wedstrijden en manifestaties in het door hen gespeelde programma leden van andere  

   federaties toelaten tot deelname mits deze zich akkoord verklaren deel te nemen in het programma en onder de 

   voorwaarden van de betrokken activiteit en reglementen van de HFVOE. 

-  De federatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schulden die gemaakt worden door een club bij gelijk      

   welke organisatie of manifestatie 

-  Ieder jaar bij de vernieuwing van het lidgeld , het bestuur een verklaring laten ondertekenen dat alle leden verzekerd                                                          

zijn volgens de algemene verzekeringspolis van de HFVOE.  

 

 

 

 

HOOFDSTUK IV. Lidgelden 

 

 
Art. 13.  

De stichtende leden hebben bij de oprichting een eenmalig lidmaatschapsbijdrage ter persoonlijke titel betaald.  

Zolang zij de titel van stichtend lid behouden zijn zij van verder lidgeld vrijgesteld. 

 

De aangesloten clubs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijks lidgeld van 90 Euro 

voor 1 oktober. 

Clubs waarvan de aanvaarding gebeurt vanaf 1 juli tot en met einde september betalen 45 Euro. 

Gebeurt de aanvaarding in oktober of november betalen de clubs 13 Euro administratieve kosten 

voor het resterend jaar en gelijktijdig het lidgeld voor het volgend jaar. 
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Een club die aanvaard wordt in december betaald enkel zijn jaarlijks lidgeld van 90 euro. 

 

De bedragen van de lidgelden kunnen jaarlijks door de raad van bestuur aangepast worden. 

 

 

Art. 14.  

Het niet betalen van het voorziene lidgeld voor 31 december verzwaart het totaalbedrag met de 

administratiekosten en met een nalatigheid intrest gelijk aan de gerechtelijke intrest met een 

minimum van 20 Euro. Gedurende de periode van wanbetaling wordt elke activiteit recht der 

betrokken club opgeschort. 

 

 

Art. 15.  

Bij wanbetaling die de datum van 31 december overschrijdt, wordt de betrokken club als 

ambtshalve ontslagnemend uit de V.O.E. vzw beschouwd en dient voor een nieuw lidmaatschap 

de volledige aansluitingsprocedure heropgestart te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK V. De algemene vergadering. 
 

 

 

Art. 16.  

Bevoegdheid. 

 

- Het goedkeuren en het wijzigen van de statuten; 

- Het (her)benoemen en afzetten van de bestuurders; 

- De benoeming en uitsluiting van effectieve en toegetreden leden; 

- Het vaststellen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage; 

- Aanduiden van twee kascontroleurs die geen lid zijn van de Raad van Bestuur; 

- Goedkeuring van de jaarrekeningen en de goedkeuring van de begroting; 

- Goedkeuring van de ontbinding van de vereniging, benoeming van de vereffenaar naar aanleiding van de vereffening  

   in het kader van de ontbinding en bestemming van het actief van de vereniging naar aanleiding van de ontbinding; 

- Beslissing tot uitsluiting van een lid; 

- Bekrachtiging van de door het Bestuur getroffen sancties; 

- Beslissing tot omzetting van de V.Z.W. in een vennootschap met Sociaal Oogmerk; 

- Alle andere door de statuten aan de algemene vergadering expliciet toegekende bevoegdheden; 

- Kwijting aan de bestuurders en de commissarissen. 

- Goedkeuren sport ( reglementen) gerelateerde punten die voortgebracht zijn door de ledenvergadering 

 

 

Art. 17.  

Samenstelling. 

 

De algemene vergadering is samengesteld uit , de stichtende leden , leden van de raad van bestuur en de leden van de 

werkgroep en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij zijn ontstentenis door de 

ondervoorzitter of de algemene secretaris. 

De algemene vergadering is geldig samengesteld wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn en haar 

beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, na aftrek van de blanco en ongeldige stemmen. De 

algemene vergadering is beperkt in haar beslissingen door de voorzieningen in de wet. Wijzigingen aan de statuten 

vragen een aanwezigheid of vertegenwoordiging van 2/3 van de leden voor behandeling; daarna volgt nog eens 

2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen om een voorstel te kunnen aanvaarden. Wanneer de 

wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen 

worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde 

leden. Voor het uitsluiten van een lid is enkel 2/3 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen nodig. 

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering 
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voorzit, doorslaggevend. 

 

Buiten deze personen is er geen vrije toegang. 

Slechts personen die door de raad van bestuur werden uitgenodigd als raadsmannen, sprekers of gasten, of die op 

voorhand een bijzondere toestemming hebben gekregen, kunnen worden toegelaten. 

 

notulen van de algemene vergadering worden opgemaakt door de secretaris van het bestuur en door hem en de voorzitter 

van de vergadering ondertekend. 

 

 

Art. 18.  

Periodiciteit. 

 

De algemene vergadering vindt minstens één maal per jaar plaats op een dag bepaald door de raad 

bestuur binnen de eerste zes maanden volgend op het einde van het boekjaar. De algemene 

vergadering wordt bijeengeroepen per gewone brief, aangetekende brief of via e-mail. De 

uitnodigingen ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders, worden minstens acht werkdagen 

op voorhand aan de effectieve leden gezonden. 

Bijkomende vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen op dezelfde wijze telkens de raad van 

bestuur dit noodzakelijk acht voor de goede werking van de V.O.E .vzw. 

Een bijzondere algemene vergadering dient door de voorzitter of diens vervanger bijeengeroepen te 

worden binnen de vijftien werkdagen wanneer tenminste 1/5 van de effectieve leden dit schriftelijk 

en gemotiveerd aanvraagt. 

 

 

 

Art. 19.  

Agenda. 

 

De agenda van de algemene vergadering wordt samengesteld door de raad van bestuur. Elk 

onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op 

de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend 

zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur 

overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld 

worden. 

 

 

Art. 20.  

Toegang en stemrecht. 

 
Alleen de effectieve leden hebben toegang tot de algemene vergadering. 

De stichters hebben levenslang stemrecht op de algemene vergadering. Dit recht kan niet 

overgedragen worden op familie of erfgenamen. 

Elk effectief lid  heeft recht op één stem per 50 verzekerde en aangesloten sportbeoefenaars. 

De verdeling qua stemmenaantal wordt jaarlijks aangepast aan de recentste gegevens inzake het 

aantal leden. Elk effectief lid beschikt minstens over één stem , maar nooit over meer dan 10 

stemmen. Een effectief lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Een 

effectief lid mag niet meer dan één ander effectief lid vertegenwoordigen. De vertegenwoordiging 

dient gestaafd te zijn met een schriftelijke volmacht. 

 

 

 

Art. 21.  

Stemmingen. 

 

De stemmingen gebeuren bij handopsteking. Stemmingen over personen gebeuren altijd schriftelijk 

en geheim. Hiervoor worden enkel de officiële stembiljetten gebruikt. Zij mogen geen enkel element 

bevatten dat de identiteit van de invuller kan onthullen. 

 

 

 

HOOFDSTUK VI. De ledenvergadering. 
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Art. 22.  

 

 

De bevoegdheid. 

 

 

- Bespreken van de voorstellen tot eventuele wijziging of aanpassing aangaande de verschillende sportreglementen. 

- Het voordragen aan de algemene vergadering van een toegetreden lid om effectief lid te worden. 

 

 

Art. 23.  

De samenstelling. 

 

De ledenvergadering wordt samengesteld uit de effectieve en toegetreden leden. 

Bovendien is zij samengesteld uit één afgevaardigde en één secretaris der toegetreden 

leden.(aangesloten clubs) 

De ledenvergadering wordt voorgezeten door de algemene voorzitter van de vereniging en bij zijn 

afwezigheid door de ondervoorzitter of de algemene secretaris. 

De notulen van de ledenvergadering worden opgemaakt door de secretaris van de raad van bestuur. 

Elk lid van de ledenvergadering ontvangt een afschrift van de notulen 14 dagen na datum van de 

vergadering. De goedgekeurde notulen van de vorige ledenvergadering worden door iedere 

aanwezige ondertekend. 

 

 

Art. 24.  

Periodiciteit. 

 

De ledenvergadering komt tweemaal per jaar bijeen. Eén maal in het voorjaar en één maal in het 

najaar. Zij wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur die haar secretaris de opdracht geeft aan 

alle leden, die de vergadering samenstellen, een uitnodiging met agenda per gewone brief of e-mail. 

Telkens wanneer de raad van bestuur dit nodig acht kan zij een bijkomende ledenvergadering 

bijeenroepen volgens hetzelfde stramien. 

Een bijzondere ledenvergadering dient door de voorzitter of zijn plaatsvervanger bijeengeroepen te 

worden binnen de 14 dagen wanneer 1/5 der leden van de ledenvergadering hierom verzoekt per 

aangetekend en gemotiveerd schrijven gericht aan de algemene secretaris van de V.O.E .vzw. Ook 

deze ledenvergadering wordt bijeengeroepen per brief of e-mail. 

 

 

Art. 25.  

Agenda. 

 

De agenda van de ledenvergadering wordt samengesteld door de raad van bestuur en de leden van de 

werkgroep. Een twintigste van het totaal tot de vergadering toegelaten toegetreden leden kan per 

aangetekend schrijven, een onderwerp op de agenda plaatsen op voorwaarde dat dit onderwerp 

minstens twee werkdagen voor de ledenvergadering toekomt op het algemeen secretariaat. Het 

onderwerp is uiteraard door 1/20 van de toegelaten toegetreden leden ondertekend. 

Onderwerpen die niet op de dagorde staan kunnen niet worden behandeld, behalve wanneer zij door 

de toegelaten toegetreden leden bij aanvang van de vergadering aan de dagorde worden toegevoegd , 

na een unanieme goedkeuring van de vergadering. 

 

 

Art. 26.  

Toegang en stemrecht. 

 

Alleen de effectieve en toegetreden leden, zoals beschreven in art.23, krijgen toegang tot de 

ledenvergadering. 

Elke club heeft per volle schijf van 25 aangesloten, verzekerde en erkende vrijetijdsbeoefenaars één 

stem. En daar bovenop telkens één stem per aangesloten erkende keurder en één stem per zes 

wedstrijddeelnemers. 

De verdeling qua stemmenaantal wordt jaarlijks aangepast volgens de ledenlijst van het jaar 

daarvoor op eind november. 
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Art. 27.  

Stemmingen. 

 

 

De stemmingen gebeuren bij handopsteking. Stemmingen over personen gebeuren altijd schriftelijk 

en geheim. Hiervoor worden enkel de officiële stembiljetten gebruikt. Zij mogen geen enkel element 

bevatten dat de identiteit van de invuller kan onthullen. 

 

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, na aftrek van de blanco en 

ongeldige stemmen. 

 

 

Art. 28.  

Geldigheid van de ledenvergadering. 

 

De ledenvergadering is geldig samengesteld wat ook het aantal aanwezige ook moge zijn, op 

voorwaarde dat aan alle leden een oproepingsbrief of elektronische zending met agenda werd 

verzonden en er slechts over de aangenomen agendapunten besluiten werden getroffen. 

De door de ledenvergadering in die marge genomen besluiten zijn bindend voor gans de federatie 

volgens uitvoeringsbesluiten die de ledenvergadering zelf voorschrijft of wenst te laten voorschrijven 

door de toegetreden leden. 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK VII. De Raad van Bestuur . 
 

 

Art. 29.  

Bevoegdheid. 

 

De raad van bestuur wordt aangesteld door de algemene vergadering en heeft alle bevoegdheden 

behalve deze die door de wet en de statuten toegewezen werden aan de algemene vergadering. 

De raad van bestuur voert het beleid van de V.O.E. vzw en vertegenwoordigt deze in en buiten 

rechte bij monde van zijn voorzitter of afgevaardigde. 

De leden van de raad van bestuur worden verkozen in hun functie en zijn elk bevoegd voor hun 

eigen domein. Zij kunnen een werkgroep samenstellen die hen bijstaan bij het uitwerken van hun 

beleid. 

 

 

Art. 30.  

Samenstelling van de Raad van Bestuur. 

 

De raad van bestuur is minstens samengesteld uit vijf leden, waaronder een voorzitter, een algemeen 

secretaris en een penningmeester. 

 

1) De Voorzitter: 

 

-  Hij vertegenwoordigt de vereniging onder alle omstandigheden; 

-  Hij leidt de vergaderingen van het Bestuur, algemene vergadering en de ledenvergadering; 

-  Hij ondertekent de notulen van de algemene vergadering en waakt, in samenwerking met de andere leden over de 

   naleving van de statuten en huishoudelijke reglementen en op de uitvoering van de getroffen besluiten; 

-  Hij viseert de door de penningmeester voorgelegde stukken.  

 

2)  De algemene secretaris:  

-  Is belast met administratieve werkzaamheden van de vereniging. 

 

3)  De secretarissen: 

-  Zijn belast met administratief werk nodig voor de werking van de aangenomen sportactiviteiten. 
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4)  De penningmeester: 

 

-  Houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en stelt de begroting voor het volgend 

    jaar op. 

 

 

Art. 31.  

Duur van een mandaat. 

 
De duur van de mandaten van de bestuursleden bedraagt zes jaar en zijn opnieuw herkiesbaar . 

 

 

Art. 32.  

Voorwaarden tot verkiesbaarheid. 

 

-  Tenminste 18 jaar oud zijn; 

-  Voorgedragen worden door de werkgroep waarvoor men minstens vier jaar een functie uitoefende met een goed      

    gevolg.                     

-  Tijdens de uitvoering van zijn functie geen straf hoger dan een blaam hebben opgelopen; 

-  Aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen zonder dat ze opnieuw moeten voorgedragen worden door de  

   werkgroep. 

 

 

Art. 33.  

Voorwaarden om te kunnen zetelen. 

 

-  Op de algemene vergadering de gewone meerderheid der stemmen behalen, blanco en ongeldige stemmen niet  

   meegerekend; 

-  De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn niet cumuleer baar. 

 

 

Art. 34.  

Bijeenkomsten van de Raad van Bestuur en geldigheid. 

 

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of twee bestuurders telkens als de 

belangen van de vereniging het vereisen. De uitnodigingen met de te bespreken agendapunten 

worden door de secretaris aan de leden van de raad van bestuur per gewone brief of e-mail 

toegezonden. 

De raad van bestuur vergadert geldig indien de helft plus één van zijn bestuurders aanwezig zijn. 

De bestuursleden die niet kunnen aanwezig zijn, dienen zich bij de algemene secretaris te 

verontschuldigen. Zij die drie opeenvolgende vergaderingen van het bestuur zonder 

verontschuldiging afwezig blijven, worden uitgenodigd op de volgende vergadering per aangetekend 

schrijven. Indien zij terug afwezig blijven worden zij als ontslagnemend beschouwd en hun afzetting 

en vervanging zal aan de algemene vergadering worden voorgesteld. 

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van 

de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend. 

Van de beraadslagingen van de raad van bestuur wordt door de secretaris of zijn vervanger een 

verslag opgemaakt. Deze notulen worden in de archieven bewaard. De beslissingen worden aan de 

bestuurders toegezonden per gewone brief of e-mail tenminste één maand na de vergadering. 

 

 

Art. 35.  

Openvallen van een bestuursfunctie. 

 
Bij het openvallen van een bestuursfunctie kan dit mandaat voor de resterende duur van het mandaat 

door een ander lid van de raad van bestuur gecumuleerd worden tot de eerstvolgende algemene 

vergadering, met dien verstande dat de functies van voorzitter, algemeen secretaris en 

penningmeester steeds gescheiden blijven. 

De eerstvolgende algemene vergadering dient deze bestuursfunctie door een nieuwe kandidaat op te 

vullen of, bij gebrek aan kandidaten, de samenvoeging van de functies te bekrachtigen. 

In het geval van globaal ontslag van de raad van bestuur of indien, wegens individuele 

ontslagnemingen, het aantal bestuurders minder dan drie bedraagt, moet dringend een algemene 
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vergadering worden samengeroepen die een nieuw bestuur aanstelt volgens de geldende statuten en 

reglementen. Intussen moeten de ontslagnemende leden de lopende zaken behartigen. Indien zij 

hiertoe in gebreke blijven, moet de werkgroep onmiddellijk optreden en de taken voorlopig 

overnemen maar zij kunnen geen beslissingen nemen in de plaats van de raad van bestuur. 

 

 

 

HOOFDSTUK VIII. De werkgroep. 
 

 

 

Art. 36.  

Bevoegdheid. 

 

De leden van de werkgroep worden op voorstel van de raad van bestuur en met de goedkeuring van 

de ledenvergadering benoemd door de algemene vergadering. Zij vertegenwoordigen de aangesloten 

clubs op de algemene vergadering van V.O.E. vzw. Zij zijn taken toegewezen die rechtstreeks 

betrekking hebben op de werking van de vereniging, de aangesloten clubs en de sportbeoefenaars. 

 

 

Art. 37.  

Samenstelling van de werkgroep. 

 

Volgende functies worden ingesteld: 

 

1)  Sportsecretaris(sen) agility, is (zijn) belast met de administratieve taken van deze discipline. 

2)  Sportsecretaris(sen) gehoorzaamheid, is (zijn)belast met de administratieve taken van deze discipline. 

3)  Secretaris (sen) wandelsport, is (zijn) belast met administratieve taken en het helpen organiseren van deze  

     manifestaties. 

4)  Verantwoordelijke P.R., verzorgt de public relations van de V.O.E.. 

5)  Verantwoordelijke jeugdwerking 

6)  Sportsecretaris (sen) Dog Dance, is (zijn) belast met administratieve taken van deze discipline. 

7)  Sportsecretaris(sen) Dogfrisbee, is (zijn) belast met de administratieve taken van deze discipline. 

8)  Sportsecretaris(sen) Mondial Dogsport, is (zijn) belast met de administratieve taken van deze discipline. 

9)  Verantwoordelijke vertalingen 

 

 

Art. 38.  

Duur van een mandaat. 

 

Alle aftredende leden zijn herkiesbaar. 

 

 

Art. 39.  

Voorwaarden tot verkiesbaarheid. 

 
-  Tenminste 18 jaar oud zijn; 

-  Aangesloten zijn bij een club erkend door de vereniging 

-  Voorgedragen worden voor een aangeduide functie door de Raad van Bestuur; 

-  Geen straf hoger dan een blaam hebben opgelopen. 

 

 

Art. 40.  

Voorwaarden om te kunnen zetelen. 

 

-  Op de ledenvergadering de gewone meerderheid der stemmen behalen, blanco en ongeldige 

   stemmen niet meegerekend; 

-  Aangesloten zijn bij een club erkend door de vereniging. 

 

 

Art. 41.  
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Openvallen van een functie. 

 
Bij het openvallen van een functie kan de raad van bestuur voor dit mandaat en voor de resterende 

duur van het mandaat, een ander lid aanstellen om deze taak te cumuleren tot de eerstvolgende 

 

algemene ledenvergadering. 

Bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering kan deze functie door een nieuwe kandidaat 

opgevuld worden. 

 

 

 

HOOFDSTUK IX. Waarderingen. 
 

 

 

Art. 42.  

Waarderingen voor leden. 

 
Door de raad van bestuur kunnen speciale waarderingen worden uitgereikt aan personen met een 

uitzonderlijke verdienste. 

 

Personen die aan de volgende voorwaarden voldoen kunnen een eremedaille bekomen: 

-  de club waar het lid is aangesloten moet tenminste 10 jaar onafgebroken erkend zijn ; 

-  het lid zelf is onafgebroken 10 jaar actief lid van een erkende club(s); 

-  in 10 jaar dat het lid is geen enkele straf heeft opgelopen. 

 

De aanvraag tot het bekomen van de medaille gebeurt door de clubsecretaris waar het lid op dat 

ogenblik is aangesloten en is gericht naar het algemeen secretariaat van de raad van bestuur. 

 

 

    Hoofdstuk X. De Gedragscode 

 
Art. 43.  
Doel en toepassingsgebied 

 
Deze gedragscode beschrijft het gedrag en de houding die het wedstrijdpersoneel , instructeurs , leden en 
medewerkers dienen aan te nemen tijdens evenementen of activiteiten waar zij als official aanwezig of actief zijn.  
 
 
Wedstrijdpersoneel , instructeurs , bestuurders en medewerkers dienen zich in het bijzonder te houden aan de 
bepalingen zoals vastgelegd in deze gedragscode.  
 

- Wees eerlijk, consequent, objectief, onpartijdig en hoffelijk bij het toepassen van de spelregels.  
- Respecteer de rechten en de waardigheid van alle betrokkenen, ongeacht hun geslacht, vermogen, 

culturele of godsdienstige achtergrond.  
- Neem redelijke maatregelen om spelers te beschermen en hun welzijn te waarborgen, zodat 

wedstrijden op een veilige en faire manier kunnen gespeeld worden.  
- Toon leiderschap, begeleid en ondersteun betrokkenen, in het bijzonder het ander 

wedstrijdpersoneel.  
- Geef geen kritiek op de capaciteiten en waardigheid van collega's. Ondersteun en mentor de 

anderen.  
- Breng jouw functie op een positieve, professionele en respectvolle manier in beeld.  
- Blijf op de hoogte van de spelregels van de hondensport , de reglementen,  de trends en de principes 

van de toepassing ervan.  
- Wees een rolmodel  voor de sport op vlak van je gedrag, communicatie en persoonlijk voorkomen.  
- Draag altijd de voorgeschreven kledij  bestemd voor wedstrijdpersoneel wanneer je je taak uitoefent 

tijdens een evenement. Wanneer je vrij bent, draag passende kledij.  
- Vermijd afmelding uit een evenement zonder geldige reden (kwetsuur, ziekte of dwingende reden) 

van zodra een aanstelling aanvaard werd.  
- Wees op  tijd,  aanwezig en voorbereid  voor alle briefings.  
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- Toon en onderhoud steeds een professionele werkrelatie met spelers,  de andere wedstrijdpersoneel 
en organisatoren van een evenement.  
 

- Trek een duidelijke grens tussen vriendschap en intimiteit met spelers.  
 
Dit omvat :  
 

a) geen ongepaste relaties met spelers of clubleden aangaan 
b) niet te vertrouwelijk omgaan met deelnemers of clubleden 
c) geen handtekeningen,  T-shirts van spelers vragen.  
d) geef geen negatieve, beledigende of persoonlijke opmerkingen via de media of sociale media die de 

partijdigheid suggereren of de professionaliteit of de integriteit in vraag stellen van club wedstrijden of 
activiteiten , wedstrijdpersoneel of deelnemers.   

e) onderneem of steun geen enkele activiteit of breng jezelf niet in verband op welke wijze dan ook met 
activiteiten die in strijd zijn met de Anti-Doping Reglementering.  

f) Het is verboden voor de leden van RVB , de effectieve leden en al het wedstrijd personeel tijdens de 
ganse duur van een wedstrijd en/of manifestatie alcoholische dranken te benuttigen. 

 

 
                                                  
 
 

                                                    Hoofdstuk XI. API en de ethische commissie 

 
Art.44.  

API 

 
Grensoverschrijdend gedrag in welke vorm ook , kan het plezier in de sportbeleving aantasten. Dat gedrag kan zich 

manifesteren in alle geledingen van de federatie. Bij melding of vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag of andere 

aangelegenheden in verband met integriteit kan elk lid zich beroepen op de ondersteuningsmogelijkheden van de HFVOE. Heb 

je vragen , wil je een melding doen of de federatie informeren , dan kan je terecht bij ons aanspreekpunt integriteit (API) Mevr. 

Martine Kerkhove via email : martine.kerkhove@telenet.be  tel: 0485/60 97 57 

 

Art.45.  

Ethische commissie     

 
De Bevoegdheden van de ethische commissie zijn de volgende : 
 

- Geeft advies inzake gezond en ethisch sporten. Dit wil zeggen sporten in overeenstemming met het 
geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder 
in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele integriteit(fysiek 
,psychisch en seksuele) fair play en sociale integriteit (solidariteit , diversiteit en inclusie) 

- Geeft advies i.v.m. maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid , preventiebeleid 
en recreatiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en 
om incidenten te voorkomen en correct af te handelen.      

 
 
 

                                            Hoofdstuk XII. Sancties 
 
 
Art.46.  
Sancties 
 
  
Inbreuken tegen de gedragscode en ethische code zullen onmiddellijk gerapporteerd worden aan de HFVOE 
hetgeen aanleiding kan geven tot tuchtprocedures. 
• via de sportsecretarissen of officieel personeel voor wedstrijden  
•  via het algemeen secretariaat HFVOE  
  
 
Inbreuken tegen deze gedragscode en het huishoudelijk reglement kunnen de basis zijn voor de hierna vermelde 
sancties :  

mailto:martine.kerkhove@telenet.be
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- verwittiging 
- de blaam 
- de ontzegging van bepaalde voorrechten 
- het verbod van officiële manifestaties in te richten 
- de schorsing 
- de definitieve uitsluiting 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK XIII. Tuchtmaatregelen 
 

 

 

Art. 47.  

Algemeen. 

 

Tot vrijwaring van haar belangen en tot handhaving van de inwendige en uitwendige orde heeft de vereniging het recht 

alle maatregelen en sancties uit te spreken tegenover zowel de effectieve leden en toegetreden leden en alle hieronder 

beschreven personen en entiteiten , die door hun gedrag en handelswijze de belangen van de vereniging schaden. 

Daarom kan  het tuchtorgaan , handelend na een klacht of uit eigen initiatief, de hierboven vermelde tuchtsancties 

uitspreken tegen iedere club, erkend door de V.O.E. vzw, elk bestuur of dagelijks bestuur van deze club of lid van deze 

besturen, ieder fysisch of moreel lichaam of vereniging van personen, hoe dan ook verbonden met deze clubs of met de 

V.O.E. vzw, ieder lid van de HFVOE of ieder natuurlijke of rechtspersoon die gebruik heeft gemaakt of gevraagd 

hebben gebruikt te mogen maken van eender welke inrichting van de V.O.E. vzw indien 

deze clubs, besturen, dagelijkse besturen, personen of vereniging van personen een daad gesteld hebben in strijd hetzij 

de eer, hetzij de welvoeglijkheid, hetzij met de morele, sportieve of geldelijke belangen van de V.O.E. vzw of van de bij 

haar erkende clubs , het huishoudelijk reglement , de gedragscode of eender welke andere policy of reglementering van 

de HFVOE of van de bij haar aangesloten clubs of verenigingen. 

 

 

HOOFDSTUK XIV. Ordemaatregelen 
  

 

                                                     

 

 

Art. 48.  

Ordemaatregelen. 

 

Ordemaatregelen impliceren niet dat een betrokken club of clublid een schuld treft. Zij kunnen slechts een preventief 

karakter hebben, zonder invloed op het verdere verenigingsleven van de club of clublid of de aansluiting van een club of 

clublid bij de V.O.E .vzw. 

 

Zij kunnen uitgesproken worden door de raad van bestuur.  

 

De raad van bestuur die ze uitspreekt, legt altijd een geldigheidsduur op, maar kan enkel de ordemaatregel verstrengen, 

verlengen, verkorten of doen ophouden, wanneer een gewijzigde situatie daartoe aanleiding zou geven. De betrokken 

club of clublid kunnen daartoe ook zelf verzoeken.  

 

 

      HOOFDSTUK XV. Tuchtprocedure – algemene bepalingen 
                                                                

 

 

 

 

 

Art.49. 

Het tuchtorgaan 
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In geval van een tuchtprocedure wordt een ad hoc tuchtorgaan opgericht dat in eerste aanleg de zaak zal behandelen. 

 

Het orgaan is bevoegd om disciplinaire maatregelen uit te spreken , samengesteld uit minstens twee personen die op 

geen enkele wijze een persoonlijk belang hebben bij de zaak noch betrokken zijn geweest bij het voorafgaand 

onderzoek. De zittingen zijn openbaar , tenzij op verzoek van de niet-professionele sportbeoefenaar beslist wordt met 

gesloten deuren zitting te houden of de openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden. De 

procedure moet rekening houden met de leeftijd van vele niet-professionele sportbeoefenaars en ter zake aangepaste 

maatregelen bevat. Degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, ongeacht zijn leeftijd , zal : 

a) Schriftelijk en persoonlijk op de hoogte wordt gesteld van de ten laste gelegde feiten en heeft het recht om, na 

afloop van het onderzoek , eventueel in tegenwoordigheid van of vertegenwoordigd door een raadsman alle 

stukken van het dossier kan inzien.  

b) Het recht hebben om zich bij zijn verschijning voor de instanties die bevoegd zijn om disciplinaire maatregelen 

uit te spreken , te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze.  

c) Het recht hebben om zich te laten bijstaan door een tolk als hij de Nederlandse (Franse) taal niet begrijpt of 

niet spreekt. 

d) Het recht hebben om gehoord te worden, zijn middelen van verdediging  voor te dragen en aanvullende 

onderzoeksmaatregelen te vragen.  

Het tuchtorgaan spreekt de straffen uit, deze beslissing zal persoonlijk meegedeeld worden beroep is hiertegen mogelijk 

bij het BAS binnen de dertig dagen na versturen van de mail of een aangetekend schrijven en waarbij in dit laatste geval 

de poststempel als basis geldt voor de start van de termijn. Wanneer de straf echter de definitieve uitsluiting inhoudt , 

kan deze enkel uitgesproken worden door de algemene vergadering en dit op de wijze bepaald door de wet van 27 juni 

1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. De betrokkene zal van dit punt vooraf op de hoogte gebracht worden. 

 

 

Art. 50.  

De Beroepsinstantie. 

 

De H.F.VO.E. en door hun aansluiting alle categorieën van leden verbinden zich ertoe om in beroep de geschillen die 

niet doping gerelateerd zijn of betrekking hebben op grensoverschrijdend gedrag voor te leggen aan het BAS (Belgisch 

arbitrage hof voor de sport)   

 

Dit orgaan bestaat uit minstens drie en maximum vijf toegetreden leden. Zij kiezen onder hen een Voorzitter. 

 

 

 

    Hoofdstuk XVI. Tuchtprocedure m.b.t. Grensoverschrijdend gedrag. 

 
Art.51. 

Algemeen.  

 
In tuchtaangelegenheden m.b.t. Grensoverschrijdend gedrag erkennen de sportfederatie en, door hun aansluiting, de clubs en hun 

leden, uitdrukkelijk de bevoegdheid van het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”) in eerste aanleg en  de tuchtkamer hoger beroep 

van het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”)] in tweede aanleg.   

 

 

 

Tuchtrechtelijk sanctioneer baar zijn zowel elke gedraging die grensoverschrijdend is en die de goede werking, de goede naam 

of de reputatie van de sportorganisatie in het gedrang brengt of strijdig is met de wetten, statuten, reglementen, gedragscodes en 

waarden van de organisatie of de sport of het aansporen tot, het vergemakkelijken van, of het bieden van hulp bij het begaan van 

een inbreuk, als het verzuimen van hulp. 

 

Zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn onderstaande handelingen en gedragingen in het bijzonder tuchtrechtelijk sanctioneer baar 

(hierna gezamenlijk genoemd: “Grensoverschrijdend gedrag”): 

 

 

- Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder wordt verstaan elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of 

lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt 

aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd (bv. 

voyeurisme, kinderlokken (“grooming”), aanranding van de eerbaarheid, kinderpornografie, verkrachting, 

exploitatie van prostitutie en pooierschap, etc. 

 

 
-  
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- Geweld. Hieronder wordt verstaan elke feitelijkheid die losstaat van de specifieke aard of eigenschappen van de 

betreffende sporttak of sportcompetitie, waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of  

aangevallen. Gedrag dat vermeld staat in de spelregels van de sport valt niet onder de notie geweld en dus ook niet 

onder de notie Grensoverschrijdend gedrag in de zin van dit reglement. 

 

- Pesterijen. Hieronder wordt verstaan een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende 

gedragingen, buiten of binnen de sportorganisatie, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg 

hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij of in het 

kader van de sportuitoefening wordt aangetast, dat zijn positie in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, 

vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in 

woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid 

verband houden met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke 

overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of 

genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische 

afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie. 

 

Het in dit reglement bedoelde Grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op grensoverschrijdend gedrag binnen de context 

van de sportorganisatie, ongeacht of dit binnen of buiten de sportaccommodatie of –infrastructuur werd gepleegd. 

Grensoverschrijdend gedrag gepleegd buiten de sportorganisatie kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden wanneer er een 

verband bestaat met de activiteiten die binnen de sportorganisatie worden uitgeoefend. 

 

Wanneer in een geschil dat door de interne tuchtinstanties van de sportorganisatie wordt behandeld tevens elementen van 

Grensoverschrijdend gedrag worden aangehaald, zal de interne tuchtinstantie een beslissing nemen over de feiten die haar 

bevoegdheid betreffen, en de zaak in voorkomend geval doorverwijzen naar het tuchtorgaan dat bevoegd is voor de 

tuchtrechtelijke behandeling van Grensoverschrijdend gedrag.   

 
 
Art.52 
Aangifte van Grensoverschrijdend gedrag 
 

1. De aangifte van een klacht die betrekking heeft op Grensoverschrijdend gedrag dient voldoende concreet en duidelijk te zijn. 

Om een aangifte in te dienen, wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een klachtenformulier dat online beschikbaar is. 

 

2. De klacht dient aangetekend te worden gericht aan het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”). 

 

3. De klacht kan door eenieder worden ingediend die een belang heeft. De klacht dient in beginsel te worden ondertekend door 

de klager. Wanneer de klager evenwel tevens slachtoffer is, kan de klacht in een eerste fase anoniem zijn. Op het ogenblik 

dat de zaak ter zitting behandeld wordt door het tuchtorgaan, zal de identiteit van de klager/slachtoffer evenwel gekend 

dienen te zijn. Het is tevens mogelijk dat de klager die anoniem wenst te blijven aan de sportfederatie vraagt om een 

tuchtprocedure op te starten. De sportorganisatie beslist dan autonoom en discretionair over het opstarten van een 

tuchtprocedure.   

 

4. Er geldt geen termijn waarbinnen een die betrekking heeft op Grensoverschrijdend gedrag, klacht dient te worden ingediend. 

Eenieder wordt aangespoord om deze klacht evenwel zo snel mogelijk in te dienen.    

 

 

 

 

Voor wat betreft het verloop van de tuchtrechtelijke procedure die betrekking heeft op feiten van Grensoverschrijdend gedrag 

wordt verwezen naar de procedurereglementen van de desbetreffende tuchtorganen (VST ) die van toepassing zijn.  

 

 
Art.53 
Tuchtsancties Grensoverschrijdend gedrag 
 
Als tuchtsancties voor Grensoverschrijdend gedrag kunnen worden opgelegd:  

a. een berisping, verwittiging, vermaning of waarschuwing;  

b. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de sportorganisatie voor een duur van maximaal drie jaar;  

c. het verbod om één of meer aan leden van de sportorganisatie toegekende rechten uit te oefenen voor een duur van maximaal 

drie jaar;  

 

d. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de sportorganisatie voor een duur van maximaal tien jaar;  

e. de schorsing voor een duur van maximaal vijf] jaar;  

f. de uitsluiting als lid van de sportorganisatie. 

 



Hondenfederatie V.O.E. v.z.w. 

______________________________________________________________________________ 

Huishoudelijk reglement 17 

 

Er kunnen alternatieve (tucht)sancties door de tuchtinstantie opgelegd worden. 

 

Ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen als slachtoffer betrokken zijn bij de feiten van Grensoverschrijdend 

gedrag, kunnen de maximale straffen vermeld in b. tot en met e. worden verdubbeld.  

 

In geval van recidive kan een zwaardere tuchtsanctie worden opgelegd, waarbij de maximale straffen vermeld in b. tot en met e. 

kunnen worden verdubbeld (of verviervoudigd ingeval minderjarigen of andere handelingsonbekwamen slachtoffer zijn). 

 

Wanneer er meerdere slachtoffers zijn, geldt dit als een verzwarende omstandigheid waarmee rekening dient te worden gehouden 

bij het bepalen van de tuchtsanctie. De maximale straffen vermeld in b. tot en met e. kunnen in dat geval worden vermenigvuldigd 

met het aantal slachtoffers, zonder dat die meer dan het tienvoud van de desbetreffende maximale straf mogen bedragen. 

 

 

 
 
                                HOOFDSTUK XVII. Structuur op sporttechnisch vlak 

 

 

 

 
Art. 54.  

Indeling 

 

- Algemene vergadering (AV) 

- Bestuursraad (BR) 

- Werkgroep (WG) 

- Algemene ledenvergadering (AL) 

- Adviesraden (AR) 

- Keurdersraden (KR) 

- Wedstrijdcommissies (W)   

 

 
Art.55 

Adviesraden - wedstrijdcommissies 

Adviesraden/wedstrijdcommissies/keurdersraden van de erkende disciplines ten aanzien van het sporttechnisch beheer 

kunnen door de BR worden opgericht. Zij kunnen projectgebonden zijn en/of een al dan niet permanent karakter hebben.  

 

Hun samenstelling en werking wordt door de BR bepaald. De BR kan dus adviesraden/wedstrijdcommissies en/of ontbinden 

waarvan zij de samenstelling , de bevoegdheden en hun werking heeft bepaald. De ontbinding moet steeds schriftelijk gericht 

zijn aan de voorzitter of verantwoordelijke van de adviesraad/wedstrijdcommissie door de BR. Deze 

adviesraden/wedstrijdcommissies worden door hun voorzitter of zijn/haar aangestelde samengeroepen en rapporteren via 

hun secretaris aan de Bestuursraad (BR). De samenstelling en werking ten aanzien van het sporttechnisch beheer worden 

verder in dit IR omschreven.  

 

Art.56 

Wedstrijdcommissies. (W) 

Oprichting  

Een commissie is een werkgroep die ad-hoc of permanent kan opgericht worden, hetzij door de adviesraad of door de BR.  

Samenstelling  

-   verschillende vertegenwoordigers uit de clubs , met uitzondering van keurders en stage-keurders 
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-   de sportsecretaris 

-   de samenstelling van een commissie kan steeds vernieuwd worden tijdens het sportseizoen.  

-   de samenstelling van commissies wordt telkens er aanpassingen gebeuren medegedeeld aan de    

    BR   

Taken en bevoegdheden  

 -   Een wedstrijdcommissie ondersteund voor/tijdens de wedstrijden de organiserende clubs. 

 -   bijstaan kan op administratief gebied – informatief – materieel bijbrengen of terugvoeren enz.  

  -   de wedstrijdcommissie heeft bijzondere affiniteit in en met de betrokken discipline.  

  -   het verslag van een wedstrijdcommissie vergadering zal steeds aan de inrichtende club,  de 

        sportsecretaris(sen) ter kennisgeving worden overgemaakt. Ingeval er geen sportsecretaris(sen)  

        zijn of is aan de BR. 

 

Art.57 

Adviesraden (AR) 

Samenstelling 

  -   is samengesteld door toegetreden leden , met uitzondering van keurders en stage-keurders  ,       

      uit verschillende clubs  waarvan slechts 1 lid per club 

  -   de aanwezigheid van de sportsecretaris(sen) van hun discipline is wenselijk 

  -   de adviesraad kan bij wijze van een aanvraag aan de BR een bestuurder uitnodigen  

  -   de samenstelling wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de BR. 

Taken en bevoegdheden 

-   een adviesraad  gerelateerd  aan een erkende discipline coördineert en stuurt de ‘actieve werking’ van zijn discipline             

     in de vereniging  

-   de adviesraad duidt een voorzitter en secretaris aan, die respectievelijk de vergadering   

     voorzit en notuleert.   

       

 -    de adviesraad buigt zich over alle sport specifieke aangelegenheden en doet  

       voorstellen aan de BR. 

-   promoten de activiteiten en behartigen de belangen en treden op als spreekpartner van de                  

     aangesloten leden en clubs 

-    de adviesraad brengt verslag uit aan de BR bij wijze van notulen. 

-    de vastgelegde voorstellen worden door BR besproken tijdens de  ALV   

-    de BR kan genomen beslissingen van een adviesraad bekrachtigen, herroepen of tenietdoen. 

-    na de bekrachtiging van de goedgekeurde voorstellen door de AV wordt door de secretaris      

     van de AR de sportreglementen aangepast en overgemaakt aan de BR.  
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 -     Indien er geen wedstrijdcommissie is opgericht kan de adviesraad hun taken op zich nemen 

 

Bijeenroeping 

  -   een adviesraad wordt op vraag van de voorzitter bijeengeroepen. 

  -   een adviesraad vergadert op regelmatige basis. 

  -   een adviesraad vergadert geldig bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van  

      minstens de helft van de leden. 

Stemrecht 

  -   ieder lid heeft één stem 

  -    ieder lid heeft slechts recht op één volmacht , volmacht(en) is/zijn schriftelijk ingediend voor   

       de vergadering aan de voorzitter 

  -   de sportsecretaris(sen) en de bestuurder van de BR zijn niet stemgerechtigd. 

   -   Beslissingen worden bij voorkeur genomen bij consensus of in andere gevallen met de  

            meerderheid. 

 

Art.58 

Keurdersraden.(KR) 

Samenstelling  

-   is samengesteld uit alle keurders en stage-keurders 

-   de keurdersraad kan bij wijze van een aanvraag aan de BR een bestuurder uit nodigen 

-   de samenstelling wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de BR voorgelegd door de voorzitter 

Taken en bevoegdheden 

-   de keurdersraad duidt een voorzitter en secretaris aan, die respectievelijk de vergadering  voorzit en notuleert 

-   de keurders verslagen van de afgelopen wedstrijden nazien en beoordelen 

-   het aanstellen van de keurders voor de wedstrijden indien het sportreglement dit voorziet 

-   voorstellen voor een eventuele aanpassing van de reglementen doorgeven aan de BR door de secretaris 

-   het opstellen van zowel theoretische als praktische testen 

 

-   werving en opleiding /begeleiding van stage keurders 

-   het afnemen van het praktisch en theoretisch examen van de stage keurders 

-   het voorleggen aan de BR tot aanvaarding van geslaagde stage keurders tot de benoeming van keurder  

-   verdere opleiding of begeleiding van de benoemde keurders  

Bijeenroeping 

 -   een keurdersraad wordt op vraag van de voorzitter bijeengeroepen. 

 -   een keurdersraad vergadert telkens wanneer het dit nodig acht. 

 -   een keurdersraad vergadert geldig bij aanwezigheid van  

      minstens de helft van de benoemde keurders. 

Stemrecht 

 -   ieder benoemde keurder heeft één stem 
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 -    de bestuurder van de BR is niet stemgerechtigd. 

 -     beslissingen worden bij voorkeur genomen bij consensus of in andere gevallen met de  

       meerderheid. 

  -    de keurdersraad beslist als college 

 

                                 HOOFDSTUK XVIII. Ledenbestand en lidkaarten 

 

Art.59 

Door de V.O.E. vzw wordt een ledenlijst aangelegd, hiervoor moeten de erkende clubs maandelijks 

hun nieuw aangesloten, verzekerde leden via hun clubsecretaris opgeven aan de secretaris van de 

raad van bestuur. Na aanvulling van deze lijst stuurt de secretaris van de raad van bestuur voor elk 

opgegeven en betaald lid een kaart die het bewijs vormt van aansluiting en verzekering. Deze kaart 

is strikt persoonlijk. 

 

 

 

HOOFDSTUK XIX. Bezoldigingen en vergoedingen en schadeloosstellingen 
 

Art. 60.  

Bezoldigingen en vergoedingen 

 
Alle functies en mandaten binnen de V.O.E. vzw zijn onbezoldigd. 

Vergoedingen worden enkel terugbetaald a rato van de werkelijke gemaakte uitgaven, waarvoor 

rechtvaardigheidsstukken dienen gehecht te worden aan de voorgelegde onkostenstaat. 

Verplaatsingsonkosten worden terugbetaald aan een tarief, bepaalt door de wetgever. Hiervoor 

komen enkel in aanmerking de verplaatsingen die uitgevoerd worden in opdracht of in het belang 

van de V.O.E. vzw. 

 

 

Art. 61.  

Schadeloosstellingen. 

 

Voor de bestuursleden wordt een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die hen schadeloos stelt 

voor de daden van beheer, die zij stellen binnen hun opgedragen mandaat. De voor deze verzekering 

te betalen premie is ten laste van de V.O.E. vzw. 

 

 

 

 

HOOFDSTUK XX. Slotbepalingen. 
 

 

 

Art. 62.  

Alles wat niet in de wet en de statuten wordt toegewezen aan de algemene vergadering, komt toe 

aan de raad van bestuur. 

 

 

Art. 63  

Dit Huishoudelijk Reglement werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 27 november 2005 en aangepast op 

28 maart 2009 , 13 maart 2010 , 26 februari 2011, 12 januari 2014, 02 juli 2014 , 07 januari  2015 , 24 december 2017, 

21 november 2018 , 13 mei 2020, 16 mei 2021en treedt onmiddellijk in werking. 

 


