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Statuten voor de Vereniging 

“Het Brandrode Rund” 

 

Artikel 1. Naam en zetel. 
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging “Het Brandrode Rund”. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Tilburg.   

3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 

Artikel 2. Doel. 
1. De vereniging heeft ten doel; 

a. Het behartigen van de belangen van de leden voor zover deze belangen 

liggen op het gebied van het brandrode rund. 

b. Instandhouding van het zeldzame rundvee ras Het Brandrode Rund. 

c. Het voeren en beheren van het stamboek voor dit ras. 

d. Het uitvoeren van de exterieurkeuringen van de brandrode runderen. 

e. Het ter beschikking krijgen, kopen, verkopen en houden van sperma. 

f. Het verrichten van onderzoek, betrekking hebbende op het brandrode rund 

en het publiceren van de resultaten ervan. 

g. Stimuleren van de ontwikkeling naar het vermarkten en afzet van producten 

van het Brandrode Rund. 

h. Begrazing door het brandrode rund van cultuurhistorische landschappen en 

andere natuurterreinen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks 

of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin 

des woords. 

2.  De vereniging beoogt niet het maken van winst. 

 

Artikel 3. Middelen. 

1. De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. Financiële bijdragen van de leden in de vorm van ledenkapitaal en jaarlijkse 

contributies. 

b. Keuringsgelden. 

c. Verkoop van sperma. 

d. Het werven van Vrienden van het Brandrode Rund. 

e. Het voor commerciële doelen beschikbaar stellen van de merknaam 

“Brandrood”. 

Artikel 4. Vermogen. 
1.   Het vermogen van de vereniging zal worden gevormd door: 

a. Subsidies en donaties. 

b. Schenkingen, erfstellingen en legaten. 
c. Alle andere verkrijgingen en baten. 

 

Artikel 5. Leden. 
1.   Natuurlijke personen en rechtspersonen en organisaties die zich ten doel stellen  

  zorg te dragen voor het houden dan wel het bevorderen en instandhouden van  
      het Brandrode Rund. 

2.  Over toelating van leden beslist het bestuur. 
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3. Het lidmaatschap eindigt: 

a. bij overlijden in geval van een natuurlijke persoon. 

b. bij ontbinding in geval van een rechtspersoon. 

c. bij faillissement. 

d. bij aanvraag van surseance van betaling. 
e. door schriftelijke opzegging door het lid tegen het einde van het boekjaar 

met een opzeggingstermijn van zes maanden. 

f. door opzegging door het bestuur met een beroepsmogelijkheid bij de 

ledenvergadering. 
4.  Het bestuur houdt een ledenregister bij. 

 

Artikel 6. Rechten en verplichtingen/aansprakelijkheid. 
1. Het bestuur kan namens de vereniging overeenkomsten aangaan passend binnen 

de doelomschrijving en beleid van de vereniging en in dit kader ten behoeve van 
de leden rechten bedingen en te hunne lasten verplichtingen aangaan. 

2. Elke aansprakelijkheid van de leden of oud-leden voor een tekort van de 

vereniging is uitgesloten. 

 

Artikel 7. Bestuur. 
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een aantal van ten minste vijf leden. 

Het aantal leden wordt, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, door 

het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. 

2. De bestuursleden worden met een absolute meerderheid door de leden tijdens 
een ledenvergadering benoemd. 

3. Het bestuur, kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester 

kunnen ook door een persoon worden vervuld. 
4. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van 

aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten hoogste vier jaren. In 

tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van 

aftreden de plaats in van hun voorgangers. Het rooster van aftreden wordt 
zodanig opgesteld, dat elk jaar zoveel mogelijk een gelijk aantal bestuursleden 

aftreedt. 

5. De bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. 

6. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, 
dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enig overgebleven 

bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in  

artikel 7, lid 8. 

7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 

hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 
gemaakte kosten. 

8. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vereniging kan ook worden 

vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur, mits 

tenminste een van hen voorzitter, dan wel vice-voorzitter of secretaris is. 
9. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar. De oproepingen voor de 

vergadering van het bestuur vinden plaats met inachtneming van een 

oproepingstermijn van tenminste 7 dagen. 

10. Ieder lid van het bestuur heeft een stem. Besluiten worden genomen met gewone 
meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het 

aantal bestuursleden aanwezig is. 

11. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens 

afwezigheid door de vice-voorzitter; bij beider afwezigheid wijst het bestuur zelf 

haar voorzitter aan. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de 
secretaris of een door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt. De 

notulen worden door het bestuur in dezelfde of een eerstvolgende vergadering 

vastgesteld en door de voorzitter en de notulist ondertekend.  
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12. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 

meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een 

medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter 

beoordeling van de voorzitter voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij 
slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.  

13. Het bestuur kan ook buiten een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden 

in de gelegenheid zijn gesteld, schriftelijk, telegrafisch, per telefax of e-mail hun 

mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de 
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na 

medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

14. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden dit voor de 
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten 

briefjes. 

15. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

16. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de 

voorzitter. 
 

 

Artikel 8. Bestuursbevoegdheid. 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. 

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, 

waarbij de verenging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 

een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde 
verbindt. 

 

 

Artikel 9. Ledenvergadering. 
1. Alle leden hebben toegang tot de ledenvergadering. 

2. De ledenvergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden. 

3. De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van de ledenvergadering. 

4. In de ledenvergadering heeft ieder lid een stem. Een lid kan zich ter vergadering door 
een medelid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter 

beoordeling van de voorzitter voldoende, volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor 

een medelid als gevolmachtigde optreden. 

5. De ledenvergadering heeft alle bevoegdheden die in de wet zijn toegekend aan de 

ledenvergadering. 
6. Besluiten kunnen alleen worden genomen met meerderheid van stemmen. 

7. Aan de ledenraad wordt jaarlijks voor aanvang van het betreffende boekjaar een 

begroting voorgelegd en dient door de ledenvergadering te worden vastgesteld en is 

leidraad voor bestuur van de verenging. 
8. Verslaglegging vindt plaats door de secretaris van het bestuur, tenzij door de 

voorzitter van de vergadering een andere persoon wordt aangewezen. 

9. De oproepingen voor de ledenvergadering vinden plaats met inachtneming van een 

oproepingstermijn van tenminste 14 dagen. Bij de oproeping worden de 
agendapunten vermeld. 

10. De ledenvergadering stelt de jaarrekening vast. 

 

Artikel 10. Commissies.    

1. De vereniging heeft een foktechnische commissie, waarvan de leden worden 

benoemd en ontslagen door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur. De 

leden van de foktechnische commissie mogen lid zijn van het bestuur. Indien de 
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voorzitter van de foktechnische commissie geen bestuurslid is, is hij gerechtigd om 

als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij te wonen. 

2. De vereniging heeft een financiële commissie, waarvan de leden worden benoemd en 

ontslagen door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Deze commissie 

heeft als taak de ledenvergadering te adviseren over het gevoerde financiële beleid 

van het bestuur. 

3. De vereniging kan een geschillencommissie instellen, waarvan de leden worden 

benoemd en ontslagen door de ledenvergadering. De geschillencommissie heeft tot 

taak te fungeren als beroepsinstantie voor personen die door het bestuur niet als lid 

worden toegelaten, dan wel leden omtrent wie het bestuur het voornemen heeft hun 

lidmaatschap op te zeggen. Ook in andere gevallen waarin sprake is van geschillen 

tussen leden en het bestuur zal de geschillencommissie optreden als beroepsinstantie 

nadat het bestuur in het geschil een besluit heeft genomen. 

4. Zowel het bestuur als de ledenvergadering kunnen andere commissies in stellen en 

opheffen. 

5. Het bestuur is bevoegd adviseurs te raadplegen. 

 

Artikel 11. Huishoudelijk reglement. 

1. De ledenvergadering is bevoegd tot het instellen van een huishoudelijke reglementen. 

In deze reglementen worden onderwerpen geregeld, welke niet in deze statuten zijn 

vervat. 

 

Artikel 12. Boekjaar/jaarrekening. 

1.   Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.  

2.   Telkens binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar maakt het bestuur een  

      jaarrekening op en brengt een jaarverslag uit. Op grond van het jaarverslag en 

      het financieel verslag wordt door de ledenvergadering al of niet decharge  

      verleend aan het bestuur voor het door hun gevoerde beleid. 

3.   De jaarrekening wordt vastgelegd door de ledenvergadering. 

4.   De begroting wordt jaarlijks voorgelegd aan de ledenvergadering. 

 

Artikel 13. Statutenwijziging/ontbinding. 

1.   Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding kan alleen worden 

      genomen door de ledenvergadering waarin tweederde van de leden aanwezig of 

      vertegenwoordigd is en met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte 

      stemmen. 

2.   Indien de quorumeis van twee/derde niet wordt gehaald, dan wordt binnen vier  

      weken daarna een schriftelijk referendum onder de leden gehouden over het  

      voorstel zoals dit in de daaraan voorafgaande vergadering aan de orde is geweest  

      en wordt besloten, met een gewone meerderheid van stemmen. 

3.   Statuten wijziging of ontbinding kan alleen plaatsvinden op voorstel van het bestuur. 

4.   Alvorens een besluit kan worden genomen tot wijziging van de statuten of  

      ontbinding, dient het letterlijke voorstel ter kennis te zijn gebracht aan alle leden  

      van de ledenvergadering, uiterlijk op de datum van oproeping van de vergadering 

      waarin het voorstel aan de orde komt. 

         

Artikel 14. Slotbepaling. 

1.   In alle gevallen waarin de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 


