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eerstvolgende verenigingsorgaan.

FIFe
Artikel 1
1.1
Uit hoofde van het in art. 2 van de Statutengestelde
is het leden van de vereniging Mundikat niet
toegestaan deel te nemen aan of medewerking te
verlenen aan tentoonstellingen en andere
evenementen georganiseerd door niet bij de FIFe
aangeslotenverenigingen of organisaties.
1.2
Gewone leden en ereleden hebben het recht een
catterynaam te laten registreren op hun naam.
1.3
Het is leden van Mundikat niet toegestaan katten
aan te bieden, te verhandelen of over te dragen
aan dierenhandelaren of bedrijven die in dieren
handelen, noch voor enig experimenteel
onderzoek of experimentele testen.
Het is leden van Mundikat ook niet toegestaan
katten aan te bieden of te verhandelen of ter
dekking aan te bieden door middel van veiling of
soortgelijke methodes, hetzij via het internet of op
andere wijze.

Voor leden woonachtig in het buitenland geldt dat
voor publicatie de procedure voor acceptatie is
doorlopen.
3.3

3.4

3.5
3.6

LIDMAATSCHAP
Artikel 2
2.1
Lid van de vereniging kunnen zijn meerderjarige in
Nederland woonachtige personen of leden die
tijdelijk in het buitenland woonachtig zijn. Onder
woonachtig wordt in deze verstaan dat zij zijn
ingeschreven alsinwoner bij het bevolkingsregister
van een in Nederland gelegen gemeente,
behoudens dispensatie door het bestuur.
2.2
Leden woonachtig in het buitenland kunnen, nadat
de hiervoor geldende FIFe procedure is doorlopen,
lid worden van de vereniging.
2.3
Gewoon lid is een natuurlijk persoon die bij het
begin van een boekjaar de leeftijd van achttien jaar
heeft bereikt en als lid is toegelaten
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de
Statuten.
2.4
Gezinslid is een natuurlijk persoon die als
levenspartner, dan wel als familielid in de eerste
graad van een gewoon lid dan wel als pleegkind
van een gewoon lid daartoe de wens te kennen
heeft gegeven en die bij het begin van een boekjaar
de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en als
zodanig is toegelaten overeenkomstig het
bepaalde in artikel 4 van de Statuten of tot het
bereiken van die leeftijd reeds jeugdlid was.
2.5
Jeugdlid is een natuurlijk persoon die bij het begin
van een boekjaar de leeftijd van 12 jaar heeft
bereikt casu quo de leeftijd van achttien jaar nog
niet heeft bereikt en met toestemming van zijn of
haar wettelijk vertegenwoordiger als jeugdlid is
toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel
4 van de Statuten.

AANMELDING
Artikel 3
3.1
Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk
te geschieden bij de ledenadministratie van de
vereniging.
3.2
Na ontvangst van de over het jaar van aanmelding
verschuldigde contributie en entreegeld volgt
publicatie van het kandidaat-lid in het

3.7

3.8

Bezwaar tegen het lidmaatschap kan door de
leden van de vereniging, uitsluitend schriftelijk en
gemotiveerd, binnen 4 weken na publicatie worden
ingediend
Indien het (de) aangevoerde bezwa(a)r(en) door
het bestuur voldoende gegrond wordt(en) geacht
zal door het bestuur per aangetekende brief met
bericht van ontvangst of door middel van een
poststuk
met
ontvangstbericht
aan
het
desbetreffende kandidaat-lid zijn/haar niettoelating worden meegedeeld.
Het niet als lid toegelaten kandidaat-lid kan conform
de bepalingen in beroep gaan bij de algemene
ledenvergadering.
Het bestuur kan eveneens besluiten tot niettoelating. In dat geval zal het bestuur deze
beslissing aan het kandidaat-lid meedelen
conform het gestelde in art,
4.3 van de Statuten en zal het kandidaat-lid niet
worden
gemeld
in
het
eerstvolgende
verenigingsorgaan. Eventuele betalingen van
contributie en entreegeld worden terstond
geretourneerd.
Tegen deze beslissing van het bestuur staat
beroep open bij de Algemene Ledenvergadering
conform het gestelde in art. 13 lid 2, 3 en 4 van
het disciplinair reglement.
Indien, na een eventueel beroep op de algemene
ledenvergadering, het besluit tot niet-toelating
blijft gehandhaafd zal het door het kandidaat-lid
uit hoofde van zijn beoogde lidmaatschap
betaalde volledig worden gerestitueerd.

GEZINSLEDEN
Artikel 4
4.1
Huisgenoten van leden kunnen als gezinslid tot de
vereniging worden toegelaten. Voor toelating als
gezinslid gelden dezelfde bepalingen als voor het
gewone lidmaatschap.
4.2
Gezinsleden ontvangen geen verenigingsorgaan.

JEUGDLEDEN
Artikel 5
5.1
Minderjarige
huisgenoten,
kinderen
en
pleegkinderen kunnen tot de vereniging worden
toegelaten als jeugdlid. Voor toelating geldt dat
tenminste één van de overige gezinsleden
gewoon lid van de vereniging is. De toestemming
door de wettelijke vertegenwoordiger dient
duidelijk te blijken uit de aanmelding.
5.2
Jeugdleden ontvangen geen verenigingsorgaan.
5.3
Het jeugdlidmaatschap kan na het bereiken van
de leeftijd van 18 jaar omgezet worden in een
gezinslidmaatschap of een gewoon lidmaatschap.

ERELEDEN
Artikel 6
6.1
Op voordracht van het bestuur of op voordracht

6.2
6.3

van minimaal 25 leden, kan iemand wegens
bijzondere verdiensten voor de vereniging
voorgedragen worden aan de algemene
ledenvergadering voor het erelidmaatschap van
de vereniging.
Ten aanzien van de voordracht wordt door de
algemene
ledenvergadering
bij
gewone
meerderheid beslist.
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

9.3

9.4

9.5

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7
7.1
Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt zoals
bepaald in artikel 6 van de statuten.
7.2
In geval van wanbetaling van een lid zal hem/haar
door of vanwege de penningmeester een uiterlijke
termijn tot voldoening van zijn schuld gegeven
worden. Bij in gebreke blijven zonder verdere
opgaaf van redenen zal aangenomen worden dat
het lid geen verdere prijs op het lidmaatschap van
de vereniging stelt en zal het lidmaatschap uit
dien hoofde automatisch worden opgezegd.
Toezending
van
het
verenigingsorgaan,
mededelingen, verslagen, etc. zullen worden
gestaakt.
7.3
Diegenen aan wie het lidmaatschap is opgezegd
of die, op de wijze zoals in lid 2 van dit artikel is
gesteld, te kennen hebben gegeven geen prijs
meer daarop te stellen blijven onverlet de
volledige contributie verschuldigd over het jaar
waarin de opzegging plaatsvond.
7.4
Alle kosten van invordering van onbetaald
gebleven schulden zijn voor rekening van de
schuldenaar.

BESTUUR
Artikel 8
8.1
Verkiezing en benoeming van bestuursleden
geschiedt conform het gestelde in artikel 8 van de
statuten en de bepalingen in dit artikel.
8.2
Indien voor een vacature meer dan een
tegenkandidaat is gesteld, zal tijdens de zitting van
de algemene vergadering, waarin in de vacature
wordt voorzien, voordat tot stemming wordt
overgegaan, aan de leden, die daartoe de wens te
kennen geven, de gelegenheid worden geboden
over de betrokken kandidatuur het woord te
voeren.
8.3
Verkiezing vindt plaats bij gewone meerderheid
van stemmen, indien de stemmen staken vindt een
tweede stemming plaats conform artikel 8 van de
statuten.
8.4
Indien geen tegenkandidaten zijn gesteld zal
desniettemin stemming plaatsvinden.

BESTUURLIJKE FUNCTIES
Artikel 9
9.1
In het bestuur van de vereniging worden de
navolgende functies onderscheiden: voorzitter,
vicevoorzitter,
secretaris,
plaatsvervangend
secretaris, penningmeester, plaatsvervangend
penningmeester, lid belast met stamboekzaken, lid
belast met veterinaire zaken, lid belast met
tentoonstellingszaken, lid belast met de
afdelingen, lid belast met de rasclubs, lid belast
met het verenigingsorgaan, c.q. de redactie
daarvan, lid belast met de public relations.
9.2
Elk bestuurslid kan één of meerdere van de in lid 1
van dit artikel genoemde functies bekleden met
dien verstande dat de functies van voorzitter,
secretaris en penningmeester altijd door

9.6

9.7
9.8

9.9

verschillende personen worden bekleed.
Het bestuur geeft leiding aan alle werkzaamheden
binnen de vereniging. Uitsluitend het bestuur heeft
de bevoegdheid tot het benoemen in functies en de
ontheffing daaruit.
De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf
ontslag te nemen met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste 3 maanden. Ten
aanzien van een eventuele ontheffing van deze
termijn beslist het bestuur.
Leden en ad-interim leden van het bestuur zijn ten
aanzien van als zodanig door het bestuur
aangemerkte zaken en de eventuele notulist(e) ten
aanzien van alle zaken tot strikte geheimhouding
gehouden.
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen, die
zo vaak gehouden worden als het bestuur of
tenminste 3 leden van het bestuur noodzakelijk
acht(en). Convocatie geschiedt door of vanwege
de secretaris.
Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun
functie terstond na hun benoeming.
Het bestuurslidmaatschap eindigt bij het overlijden,
onder curatelenstelling, aftreden en ontslag.
Middelen beschikbaar gesteld door de vereniging
ter uitoefening van de functie, dienen door het
afgetreden bestuurslid terstond geretourneerd te
worden.
Schorsing van een bestuurslid als lid van de
vereniging houdt tevens in de schorsing als
bestuurslid.

DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 10
10.1

De voorzitter, secretaris en penningmeester
vormen het dagelijks bestuur.

10.2

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11
van de statuten is het dagelijks bestuur alleen dan
bevoegd tot het nemen van besluiten wanneer
een spoedeisend belang voor de vereniging dat
vereist. Zodanige door haar genomen besluiten
hebben slechts de status van een voorlopige
voorziening en moeten in de eerstvolgende
bestuursvergadering bekrachtigd worden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET
BESTUUR
Artikel 11
11.1
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is
het bestuur belast met het besturen van de
Vereniging en het beheren en toezicht houden op
de middelen van de Vereniging.
11.2
Onder meer is het bestuur opgedragen:
a. het opstellen van Reglementen en Instructies;
b. het toezien op de naleving van alle
reglementen en instructies.
11.3
Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid
kan het bestuur zich voor de uitvoering van haar
taak laten bijstaan door adviseurs of commissies,
die door het bestuur worden benoemd.
11.4
De adviseurs en/of samenstelling van commissies
worden op verzoek door het bestuur aan de leden
bekend gemaakt.

DE VOORZITTER
Artikel 12
12.1
De voorzitter bepaalt waar en wanneer een
bestuursvergadering wordt gehouden. Hij/zij is
verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van
tenminste twee bestuursleden.
12.2
De voorzitter stelt de agenda vast. Hij/zij is

12.3

12.4
12.5

verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te
plaatsen op verzoek van tenminste twee
bestuursleden.
De voorzitter heeft de bevoegdheid de
beraadslaging over een aan de orde zijnde
onderwerp te sluiten, tenzij de meerderheid van
de overige aanwezige bestuursleden anders
besluit.
Bij staken van de stemmen heeft de voorzitter de
beslissende stem.
Door of vanwege de secretaris worden notulen
van de bestuursvergaderingen bijgehouden,
tenzij het bestuur besluit te volstaan met een
besluitenlijst. De notulen casu quo de
besluitenlijst
worden
door
het
bestuur
vastgesteld.

13.8

13.9

TAKEN VAN DE BESTUURSLEDEN
Artikel 13
13.1
De taken en verantwoordelijkheden van de
voorzitter zijn onder meer vastgelegd in de
artikelen 9 lid 6, 12 leden 1, 2 en 3 van dit
Reglement en omvatten verder alle andere taken
aan hem/haar opgelegd ingevolge de statuten en
andere Reglementen binnen de Vereniging, niet
uitgesloten die taken en verantwoordelijkheden
waarvan men het in het algemeen redelijk acht dat
zij tot die van de voorzitter behoren.
13.2
De penningmeester, of bij zijn/haar verhindering
de plaatsvervangend penningmeester, is bevoegd
de gelden van de vereniging te ontvangen en
daarvoor te kwiteren en gelden voor de vereniging
uit te geven, met inachtneming van het hierna
onder leden 3 en 4 bepaalde.
13.3
De taken en verantwoordelijkheden van de
penningmeester zijn onder meer vastgelegd in
artikel 13.2 van het Huishoudelijk Reglement en
omvatten verder alle andere taken aan hem
opgelegd ingevolge de statuten en de verdere
reglementen, niet uitgesloten die taken en
verantwoordelijkheden waarvan men het in het
algemeen redelijk acht dat zij tot die van de
penningmeester behoren.
13.4

13.5

13.6

13.7

Het bestuur is bevoegd tot het nemen van alle
besluiten inzake daden van beheer en
beschikking, behoudens de gevallen in artikel 10 lid
2 van de Statuten vermeld.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de
algemene vergadering voor het opdragen van
beslissingen aan scheidslieden en het voeren van
rechtsgedingen met uitzondering van het nemen
van conservatoire maatregelen en het nemen van
die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen
lijden.
Tegenover
derden
blijkt
vorenbedoelde
goedkeuring uit een door de secretaris
ondertekend afschrift van of uittreksel uit de notulen
van de algemene vergadering, waarin het besluit
tot goedkeuring werd genomen.
De taken en verantwoordelijkheden van de
secretaris zijn behoudens het daaromtrent
gestelde in de statuten onder meer het voeren van
correspondentie: het optreden als bewaarder van
het archief, het door of vanwege hem/haar
bijhouden van de notulen van zowel de
bestuursvergaderingen, de vergaderingen van het
dagelijks bestuur als die van de Algemene
Ledenvergaderingen; het uitbrengen op de
Algemene Ledenvergadering van een jaarverslag
over het voorgaande jaar en verder alle andere
taken aan hem opgelegd, hetzij volgens de
statuten of de verdere reglementen, niet
uitgesloten die taken en verantwoordelijkheden
waarvan men het in het algemeen redelijk acht dat

zij tot die van de secretaris behoren.
De taken van de bestuursleden belast met
tentoonstellingszaken, stamboekzaken, veterinaire
zaken, zaken het verenigingsorgaan betreffende,
public relations en afdelingen en rasclubs zijn in
het huishoudelijk reglement of de desbetreffende
reglementen omschreven.
Bestaan in het huishoudelijk reglement of de
desbetreffende reglementen geen specifieke
taken, zoals in lid 8 van dit artikel omschreven, dan
bestaan deze taken uit het onderhouden van de
directe contacten met het bestuur, bemiddelaar in
geval van gerezen problematiek en het regelmatig
op de hoogte stellen van het bestuur van voor haar
relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen in het
aan hem of haar toegewezen onderdeel van de
vereniging, niet uitgesloten die taken en
verantwoordelijkheden waarvan men het in het
algemeen redelijk acht dat zij tot die van een
bestuurslid behoren.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14
14.1
Algemene vergaderingen worden door de zorg van
de secretaris bijeengeroepen:
a. door
middel
van
een
schriftelijke
kennisgeving, dan wel door kennisgeving in
het verenigingsorgaan, toegezonden aan de
leden en de kandidaatleden aan hun
laatstelijk bij het bestuur bekende adres,
tenminste vijfendertig dagen tevoren, de dag
van oproeping en van de vergadering niet
meegerekend, een en ander onder
vermelding
van
de
te
behandelen
onderwerpen, tijd en plaats van de te houden
vergadering. Onder adres als hiervoor
bedoeld wordt mede begrepen het emailadres als bedoeld in artikel 12 lid 2 van
de statuten;
b. oproeping kan voor een tweede maal
geschieden, uiterlijk 14 dagen van tevoren,
de dag van oproeping en van de vergadering
niet meegerekend, met de vermelding van de
eventuele op de voorgeschreven wijze
gestelde tegenkandidaturen, aanvullende
agendapunten en/of moties.

DE AGENDA VAN DE ALGEMENE
VERGADERING
Artikel 15
15.1
De agenda van een algemene vergadering wordt
vastgesteld door het bestuur met inachtneming
van hetgeen is bepaald in de statuten en in dit
reglement.

15.2

15.3

15.4

Op schriftelijk verzoek van tenminste 15
stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht
een opgegeven punt op de agenda te plaatsen.
Zodanig verzoek dient te zijn ontvangen uiterlijk
eenentwintig
dagen
voor
de
algemene
vergadering. Conform het gestelde in art. 21 van
dit reglement.
In afwijking van het gestelde in artikel 15 lid 2 moet
een voorstel tot statutenwijziging worden
ontvangen tenminste vijfendertig dagen voor de
algemene vergadering. Het bestuur is verplicht
alle vereiste maatregelen te treffen.
Indien een agendapunt niet in behandeling wordt
genomen, zal het punt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering worden
geplaatst.
Terzake van het in artikel 9 lid 2, artikel 12 lid 4 van
de Statuten en lid 2 van dit artikel gestelde dienen
de
desbetreffende
kandidaatstellingen,
voorstellen en moties uiterlijk eenentwintig dagen

15.5

voor de algemene vergadering schriftelijk per
aangetekende brief ondertekend door 15 andere
stemgerechtigde leden aan de secretaris van de
vereniging worden gezonden. Conform het
gestelde in art. 23 van dit reglement. De datum van
het poststempel zal bij de vaststelling van tijdige
ontvangst doorslaggevend zijn.
De
secretaris
geeft
van
deze
tegenkandidatu(u)r(en) en voorstellen kennis door
middel van een tweede op- roeping voor de
vergadering, die per brief of indien mogelijk in het
verenigingsorgaan kan geschieden, uiterlijk
veertien dagen voor de bedoelde algemene
vergadering.

STEMRECHT
Artikel 16
16.1
De leden, gezinsleden en ereleden zijn
stemgerechtigd.
16.2
Verkiesbaar in alle functies zijn leden,
gezinsleden en ereleden, met dien verstande, dat
men minimaal één jaar lid dient te zijn van de
vereniging en dat niet meer dan één lid van één
gezin, zoals bepaald in artikel 2 lid 3 verkiesbaar
of benoembaar zal kunnen zijn in eenzelfde
bestuur, commissie of bijzonder college.
16.3
Kandidaat-leden zijn niet stemgerechtigd,
verkiesbaar of benoembaar. Zij hebben toegang
tot de vergaderingen en bijeenkomsten en mogen
aldaar het woord voeren.

NORMEN, WAARDEN EN GEDRAG
Artikel 17
17.1
Mundikat verwacht van haar fokkers een
verantwoordelijke en ethische opstelling ten
aanzien van het fokken met, het houden van, het
tentoonstellen van en het verkopen van
(ras)katten.
17.2
Mundikat leden worden geacht de Nederlandse
wet alsmede de statuten en reglementen van
Mundikat te kennen en zich overeenkomstig te
gedragen.
17.3
Indien Mundikat het vermoeden heeft van
onethische praktijken en/of handelen in strijd met
de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en/of de
reglementen en statuten van de vereniging dan
kan zij besluiten de zaak voor te leggen aan de
Disciplinaire Commissie conform het gestelde in
het Disciplinair Reglement.

DISCIPLINAIRE MAATREGELEN
Artikel 18
18a.1
Leden die handelen in strijd met:
• een bepaling van de Statuten
• een bepaling van het Huishoudelijk
Reglement
• een bepaling van het Stamboek Reglement
• een bepaling van het Veterinair Reglement
• een bepaling van het Tentoonstellings
Reglement
• een bepaling van enig ander door de ALV
vastgesteld reglement
kunnen worden gestraft volgens dit artikel en
verder van dit reglement. Een straf op grond van
het Disciplinair Reglement kan alleen worden
gegeven op de wijze als in het Disciplinair
Reglement beschreven. Een straf op grond van het
Disciplinair Reglement gaat voor op een straf op
basis van het Huishoudelijk Reglement of enig
ander reglement. Een gedraging kan slechts
worden bestraft op basis van één(1) reglement.
18a.2

Voorbeelden van overtredingen zijn niet limitatief:

a. het direct of indirect opzettelijk verstrekken
onjuiste van gegevens aan een persoon
belast met de uitvoering van feitelijke
werkzaamheden voor de vereniging;
b. het zich schuldig maken aan wangedrag,
waaronder ook wordt verstaan het zonder
gegronde reden weigeren of onthouden van
medewerking aan de bevoegde geledingen
of enig persoon bij de uitoefening van een
officiële functie in verenigingsverband;
c. het verwaarlozen van katten, bijvoorbeeld
door het hun onthouden van de
noodzakelijke medische en lichamelijke
verzorging;
d. het permanent huisvesten van katten in
kooien;
e. het door hun handelen niet zoveel mogelijk
de kans uitsluiten dat leden, hun huisgenoten
of een van hun dieren een besmettelijke
ziekte overbrengen waarvan zij weten of
vermoeden dat hun dieren eraan lijden, of
hebben geleden zonder dat het gevaar voor
besmetting is geweken;
f. het katten ter dekking aanbieden terwijl men
weet of kan weten dat deze dieren in
omstandigheden verkeren of hebben
verkeerd die het gevaar voor overbrengen
van een besmettelijke ziekte met zich
meebrengt;
g. het met katten fokken waarvan bekend is of
bekend kan zijn dat zij een, de kwaliteit van
het leven aantastende, erfelijke ziekte of
afwijking dragen, behoudens schriftelijke
toestemming;
h. het op tentoonstellingen, rasdagen e.d.
katten inzenden terwijl men weet of kan
weten dat deze dieren in omstandigheden
verkeren of hebben verkeerd die het gevaar
voor overbrengen van een besmettelijke
ziekte met zich meebrengt;
i. het uiterlijk van een kat door enig kunstmiddel
of door enige ingreep gewijzigd hebben of
hebben doen wijzigen, om op deze wijze op
enige
nationale
of
internationale
tentoonstelling, rasdagen of andere door de
vereniging of een andere bij de FIFe
aangesloten organisatie georganiseerde
bijeenkomst de keurmeester of anderen te
misleiden, of om bij overdracht van een kat de
nieuwe eigenaar te misleiden;
j. een
tentoongestelde
kat
zonder
toestemming
voortijdig
aan
een
tentoonstelling onttrekken;
k. het tijdens een tentoonstelling voor of in de
directe
omgeving
van
het
tentoonstellingsgebouw (uitgezonderd de
eigen woning) katten verkopen of te koop
aanbieden;
l. het katten verkopen aan personen,
instellingen, organisaties e.d. waarvan de
verkopers bekend is, of waarvan zij
redelijkerwijs kunnen aannemen, dat het
doel van de koop niet is, het door de koper
zelf als huisdier behouden en verzorgen van
de kat(ten). Het verkopen van katten aan
proefdierenstations,
wetenschappelijke
instellingen en handelaren in dieren;
m. het katten afleveren, uitbesteden, weggeven
of in ontvangst nemen voordat deze de
officiële overdrachtsleeftijd zoals geregeld in
het Veterinair Reglement en de daarbij
behorende Addenda hebben bereikt en
zonder dat daarbij kan worden overlegd een
lege artis certificaat van volledige inenting
tegen de in het Veterinair Reglement en de
daarbij behorende Addenda vermelde

n.

o.
p.

q.

(besmettelijke) aandoeningen. Uitzondering
hierop zijn dieren die worden uitbesteed
omdat de eigen moeder niet in staat is hen te
zogen (min);
het door de wijze waarop men zijn katten
verkoopt niet of niet langer geacht kan
worden de doelstelling van de vereniging te
onderschrijven;
het bij fokken met of overdracht van een kat
handelen in strijd met de daartoe gestelde
voorschriften van het Stamboek Reglement;
het zonder toestemming van de Vereniging
fokken met een kat waarop vanwege de
Vereniging een fokbeperking of een
fokverbod is opgelegd;
handelen in strijd met de belangen van de
vereniging

Straffen
18b.1 De vereniging kent de volgende straffen, die
naast elkaar kunnen worden opgelegd:
a. berisping;
b. een geldboete tot maximaal € 1.000,= per
overtreding;
c. publicatie, met naam en toenaam, in het
verenigingsperiodiek;
d. ontzegging van het recht om binnen de
vereniging een functie te bekleden met
een maximum van tien jaar;
e. ontzegging
van
andere
lidmaatschapsrechten met een maximum
van een jaar;
f. ontzetting uit het lidmaatschap van de
vereniging.
18b.2 Wanneer het belang van de vereniging dit eist,
kunnen de in lid 1 onder d, e, en f genoemde
straffen in hun werking worden uitgebreid tot
de met het bestrafte lid in één huis wonende
leden.
18b.3. De in lid 1 onder c, d, e en f genoemde straffen
kunnen
ook,
geheel
of
gedeeltelijk
voorwaardelijk worden opgelegd met een
proeftijd van hoogstens twee jaar.
18b.4 Bij oplegging van een straf zal het bestuur de
functionarissen van Mundikat die belang
hebben bij kennisname van de beslissing op
de hoogte stellen.

AFDELINGEN, RASCLUBS EN WERKGROEPEN
Artikel 19
19.1
De vereniging kan territoriale afdelingen
instellen. Met betrekking tot de instelling,
opheffing, territoriale begrenzingen en
organisatie
beslist
het
bestuur
met
inachtneming van de in dit reglement gestelde
regels.
19.2
Het bestuur beslist over de instelling van een
afdeling uit eigener beweging dan wel naar
aanleiding van een gemotiveerd verzoek
daartoe, dat is ondertekend door ten minste
25 stemgerechtigde leden.
19.3
Een afdeling wordt bestuurd door ten minste
een dagelijks bestuur, te weten een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester.
19.4
Alle leden en kandidaat-leden die tot de
betreffende afdeling behoren, alsmede alle
leden van het bestuur van de vereniging,
hebben toegang tot de vergadering van de
afdeling en hebben het recht om aldaar het
woord te voeren. Alleen leden van de
vereniging die tot de afdeling behoren hebben
stemrecht.
19.5
De algemene vergadering van de afdeling kan
een reglement vaststellen. Het reglement mag

geen regels bevatten welke strijdig zijn met
enig reglement van de vereniging. Indien dit
toch het geval is zijn deze bepalingen nietig.
Indien het reglement van de afdeling in
bepaalde gevallen niet voorziet, gelden de
reglementen van de vereniging.
Artikel 19a – rasclubs
19a.1 De vereniging kan rasclubs instellen.
Met
betrekking tot de instelling, opheffing en
organisatie beslist het bestuur met inachtneming
van de in dit reglement gestelde regels.
19a.2 Het bestuur beslist over de instelling van een
rasclub uit eigener beweging dan wel naar
aanleiding van een gemotiveerd verzoek
daartoe. Het verzoek dient te zijn ondertekend
door ten minste 15 stemgerechtigde leden van
de vereniging die fokker, houder en/of liefhebber
zijn van het ras waarvoor oprichting van een
rasclub wordt verzocht.
19a.3 Een rasclub wordt bestuurd door tenminste een
dagelijks bestuur, te weten een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. Alleen
gewone leden, gezinsleden en ereleden van de
vereniging zijn benoembaar in het bestuur van
een rasclub.
19a.4 De rasclub kan personen als lid toelaten die geen
lid van de vereniging zijn.
19a.5 Alle leden en kandidaat-leden van de rasclub,
alsmede alle leden van het bestuur, hebben
toegang tot de vergadering van de rasclub en
hebben het recht om aldaar het woord te voeren.
Alleen de leden van de rasclub die tevens lid zijn
van de vereniging hebben stemrecht.
19a.6 De algemene vergadering van de rasclub kan
een reglement vaststellen. Het reglement mag
geen regels bevatten welke strijdig zijn met enig
reglement van de vereniging. Indien dit toch het
geval is zijn deze bepalingen nietig. Indien het
reglement van de rasclub in bepaalde gevallen
niet voorziet, gelden de reglementen van de
vereniging.
Artikel 19b - werkgroepen
19b.1
De vereniging kan werkgroepen instellen.
19b.2 Een werkgroep heeft een specifiek omschreven
doelstelling, hetgeen kan zijn het onder de
aandacht brengen van een ras waarvoor geen
rasclub is ingesteld.
19b.3 Met betrekking tot de instelling, opheffing en
organisatie beslist het bestuur met inachtneming
van de in dit reglement gestelde regels.
19b.4 Het bestuur beslist over de instelling van een
werkgroep uit eigener beweging dan wel naar
aanleiding van een gemotiveerd verzoek
daartoe. Het verzoek dient te zijn ondertekend
door ten minste 10 stemgerechtigde leden van de
vereniging.
19b.5 Een werkgroep heeft tenminste een voorzitter en
een secretaris. De werkgroep legt regelmatig
verantwoording af van haar activiteiten aan het
bestuur van de vereniging.
19b.6 Een werkgroep mag ook personen die geen lid
zijn van de vereniging laten deelnemen aan haar
activiteiten. Alle deelnemers aan de werkgroep
en alle leden van het bestuur van de vereniging
hebben toegang tot de vergaderingen en andere
activiteiten van de werkgroep, voor zover de
regels van Mundikat daaraan niet in de weg
staan.
19b.7 Een werkgroep kan met
voorafgaande
toestemming van het bestuur van de vereniging
een reglement vaststellen.

VERENIGINGSORGAAN
Artikel 20
20.1
Ten behoeve van haar leden wordt door of

vanwege
de
vereniging
verenigingsorgaan uitgegeven.

periodiek

een

20.2

Voor de uitvoering hiervan benoemt het bestuur
een redactiecommissie, alsmede een acquisiteur
voor de advertenties.

20.3

De redactiecommissie kan zich doen laten
bijstaan door één of meerdere al dan niet vaste
medewerkers. De redactiecommissie is verplicht
op aanwijzing van het bestuur in het
verenigingsorgaan ruimte beschikbaar te stellen
voor mededelingen van het bestuur of enige
andere afdeling en/of rasclub. Het bestuur bepaalt
in overleg met de redactiecommissie de grootte
van de toe te wijzen ruimte.
In de maand februari van ieder kalenderjaar zal
de redactiecommissie verslag doen van haar
activiteiten in het afgelopen jaar en zal zij een
begrotingsvoorstel ter goedkeuring bij het bestuur
indienen.
De acquisiteur van de advertenties voor het
verenigingsorgaan zal in de maand januari van
ieder kalenderjaar verslag doen van zijn/haar
activiteiten
aan
het
bestuur
en
de
redactiecommissie. Dit verslag zal vergezeld
gaan van een prognose van de te verwachten
advertentie-inkomsten over het lopende jaar.

20.4

20.5

TARIEVEN
Artikel 21
21.1 Wijzigingen in de te hanteren tarieven zoals
bedoeld in artikel 7 lid 2 van de Statuten zullen op
voorstel van het bestuur door de algemene
ledenvergadering worden vastgesteld. De
ingangsdatum van de wijzigingen zal eveneens
op voorstel van het bestuur door de algemene
ledenvergadering worden vastgesteld. Overige
tarieven en hun ingangsdatum worden
vastgesteld door het bestuur.

VORMVEREISTEN
Artikel 22
22.1
De instemming van de leden voor een voordracht
of een verzoek dient te blijken uit een bij de
secretaris van de vereniging te overleggen lijst
met daarop de namen en initialen, het volledige
adres, het lidmaatschapsnummer en de
handtekening van de individuele leden, tevens

22.2

22.3

dient in het hoofd van deze lijst en in het hoofd van
de eventuele vervolgpagina's aangegeven te zijn
om welke zaak het gaat.
Uitsluitend leden en gezinsleden die aan hun
verplichtingen jegens de vereniging hebben
voldaan en die niet geschorst zijn kunnen bij de
vaststelling van het vereiste aantal meegeteld
worden.

BIJZONDERE EN ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 23
23.1
Alleen de bij de secretaris van de vereniging
schriftelijk
ingediende
verzoeken
en
gedeponeerde klachten zullen in behandeling
worden genomen.
23.2
In voorkomende gevallen waarin het bestuur een
besluit moet nemen dat zodanig spoedeisend is
dat zij enig uitstel niet verantwoord acht in het
belang van de vereniging is het bestuur bevoegd
tot het nemen van alle noodzakelijke
maatregelen.
23.3
In zodanige gevallen als bedoeld in lid 2 van dit
artikel zal het bestuur verplicht zijn zodanige
besluiten zoveel mogelijk het karakter te geven
van een voorlopige voorziening.
23.4
De verschillende reglementen, met uitzondering
van de statuten, kunnen bij gewone meerderheid
van
stemmen
op
elke
algemene
ledenvergadering, hetzij op voorstel van het
bestuur, hetzij op voorstel van de leden, worden
gewijzigd. Voorstellen hiertoe dienen op de in de
reglementen gestelde wijze worden gedaan. Het
bestuur zal de reglementen, met uitzondering van
de statuten, met ingang van 1 januari van ieder
jaar aanpassen voor zover de besluitvorming
binnen de FIFe daartoe noodzaakt, zonder dat
daartoe stemming binnen de algemene
ledenvergadering is vereist.
23.5
Voor zowel klager als verweerder staat beroep
open bij de Algemene Ledenvergadering.
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