Rasvereniging
De naam rasvereniging geeft het al aan. Een rasvereniging heeft de bedoeling om
tesamen met de leden van een vereniging te proberen van alles te regelen en te
organiseren dat ten goede komt aan een bepaald ras. In ons geval is dat ras de Engelse
Cocker Spaniel.
Een vereniging heeft een bestuur en det bestuur heeft bestuursleden, altijd een oneven
aantal, zij worden benoemd. Bestuursleden zijn o.a. de voorzitter, secretaris en
penningmeester, zij vormen samen het Dagelijks Bestuur, en daarnaast zijn er de
algemene bestuursleden. Al deze bestuursleden krijgen speciale taken toebedeeld
Voor elke vereniging geldt dat samen met de leden vaste regels afgesproken worden. In
een Algemene Ledenvergadering, waar ieder lid de kans heeft om kennis te nemen van
deze regels, worden de regels dan vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement. Het Dagelijks Bestuur zal in een akte via de notaris de Statuten officieel
moeten maken.
In de Statuten hoort (wettelijk) te staan
• beschreven de doelen die de vereniging zich stelt, zijnde het belangrijkste element van
de Statuten. Het zijn de doelstellingen waarlangs het bestuur beleid maakt en samen
met de Algemene Ledenvergadering besluiten neemt. Bovendien moet een
rasvereniging voldoen aan de regels van haar overkoepelend orgaan. In ons geval is dat
de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Vandaar dat in de Statuten
ook regelmatig verwezen wordt naar het Kynologisch Reglement.
• beschreven de procedure hoe men iemand erelidmaatschap kan toekennen.
• of een vereniging ook een vorm van aspirant-lidmaatschap kent en voor welke
tijdsduur en onder welke voorwaarden.
• beschreven wanneer een lidmaatschap beëindigd kan of zal worden en op welke
manier.
• beschreven de lidmaatschapsbijdrage, en de mogelijkheden tot wijziging daarvan.
Maar ook staan beschreven de bestedingen van de financiële middelen en voor welke
besteding de Algemene Ledenvergadering goedkeuring moet verlenen. Van belang is
ook om de lidmaatschapsperiode vast te leggen. En wat de financiële verplichtingen van
de leden zijn.
• de samenstelling van het bestuur met een minimum / maximum. De wijze van
benoeming en de wijze waarop iemand als bestuurder kan worden voorgedragen.
Bovendien moeten de Statuten aangeven hoe en wanneer het lidmaatschap van het
bestuur eindigt.
• de taakbeschrijvingen van de bestuursleden en de verantwoordelijkheid die met de
functie verbonden is.
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• de wijze waarop het bestuur financiële verantwoording aflegt, en verslag doet van het
verenigingsjaar.
• vastgelegd wie stemrecht en toegang tot activiteiten hebben van de vereniging.
• opgesteld de aansturing van de Algemene Ledenvergadering en wijze van uitvoering,
verslaglegging en leidinggeven aan de vergadering. Evenals de wijze waarop een besluit
tot stand is gekomen.
• vastgelegd de werkwijze en eisen die gesteld worden aan Statutenwijzigingen en de
ontbinding van de vereniging.
• vastgesteld hoe het Huishoudelijk Reglement zich verhoudt tot de Statuten.
In het Huishoudelijk Reglement staan
• de gebruikte termen binnen de rasvereniging.
• de beschrijving van hoe en wie er een clubblad ontvangen.
• een toelichting op stemrecht en lidmaatschapsvormen.
• een toelichting op het voordragen van ereleden.
• een toelichting op de rechten / plichten van eventuele aspirant-leden.
• welke vorm(en) van verzekering er zijn voor de vereniging.
• richtlijnen over communicatie binnen en buiten de vereniging.
• verdere uitwerking van de verantwoordelijkheden / verplichtingen van het bestuur.
• taakbeschrijvingen van de functies binnen een bestuur.
• taakbeschrijvingen en aantal leden binnen de commissies.
• verdere uitwerking van de totstandkoming van de Algemene Ledenvergadering.
• verdere aanvullingen.
Voordelen rasvereniging
Er zijn een heleboel voordelen om de rasvereniging aan te sluiten bij een officieel
landelijk en wereldwijd erkend overkoepeld orgaan.
In Nederland is de Raad van Beheer op haar beurt aangesloten bij de Internationale
Organisatie FCI: Federation Cynologie International. In die internationale organisatie
komen uiteindelijk alle landelijke rasverenigingen tesamen. Ook daar worden regels en
eisen opgesteld, waaraan een iedere nationale organisatie zich moet houden. De
nationale organisatie dient er weer op toe te zien, dat hun leden/verenigingen zich
houden aan de internationale reglementen.
Internationale regels
Voor een aantal activiteiten zijn er internationale voorschriften, die voor alle
rasverenigingen gelijk zijn. Een voorbeeld is de benaming van de te behalen titels. Het
betreft o.a. de wijze van beoordelen op shows, testen en wedstrijden en het duiden
daarvan in bijvoorbeeld plaatsingen of het verstrekken van (veldwerk)kwalificaties.
Bij de FCI aangesloten verenigingen beheren de stamboomadministratie. Maar ook
zaken als een basisfokreglement waarin regels waaraan fokdieren minimaal dienen te
voldoen worden vastgelegd. Verder beheert de Raad van Beheer het toekennen van
kennelnamen nadat deze gecontroleerd zijn aan de hand van de internationale lijst met
kennelnamen.
Een vereniging van ‘vrienden van een ras’
Tot 31 oktober 2009 heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied slechts één
RASVERENIGING per ras erkend. De overige verenigingen kunnen wel aangeven dat ze
het “welzijn” van een bepaald ras als doelstelling hebben. Zij noemen zich vaak
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vrienden van …. Toch zijn dit geen verenigingen die aanspraak kunnen doen op
faciliteiten vanuit de Raad van Beheer. Daarvoor moeten zij een erkenning aanvragen
en een toetredingsovereenkomst tekenen met de Raad van Beheer.
Let wel dat een (nog) niet erkende vereniging de onderstaande faciliteiten niet aan
fokkers kan verlenen.
• Officiële stamboomprocedure: er kan wel een stamboom komen, maar die staat gelijk
aan een bewijs van afstamming.
• Zij kan geen Kampioenschapsclubmatch of andere vorm van tentoonstelling
organiseren waar CAC te vergeven is.
• Ze kunnen wel een vorm van bijeenkomst hebben voor hun leden, maar daar mogen
geen officiële keurmeesters optreden. Een keurmeester die dit wel doet kan zijn licentie
bij de Raad van Beheer verliezen.
• De leden kunnen onder elkaar wel ervaringen uitwisselen en bijvoorbeeld op een
clubdag de hondjes laten keuren door fokkers of andere kenners. Maar officiële
aankeuringen dienen ook door erkende keurmeesters te worden uitgevoerd.
Het bestuur van de CockerSpanielClub is dan ook erg ingenomen met de
erkenning door de Raad van Beheer per 1 december 2010.
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