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STATUTEN 
 

van de 
 

Geitenfokvereeniging “Austerlitz.” 
 

_________ 
 

Van de Vereeniging. 
 

Artikel 1. 
 
De vereeniging draagt den naam van geitenfokvereeniging 
Austerlitz. Zij is gevestigd te Austerlitz en strekt haar werk-
kring uit over Austerlitz en omstreken. Zij wordt aangegaan 
voor een tijd van 29 jaar en 11 maanden, te rekenen van 
den dag der oprichting, zijnde 16 October 1915 behoudens 
vroegere ontbinding. 
 

Art. 2 
 

Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot einde Decem-
ber. 
 

Art. 3 
 

Het doel is door samenwerking der leden hunne geiten te 
verbeteren. 
 

Art. 4. 
 
Zij tracht dit doel te bereiken door : 
I. Het zuiver doen fokken van een wit hoornloos geitenras; 
2. het zorgen voor goed mannelijk fokmateriaal; 
3. het verbeteren van de vrouwelijke fokdieren door: 
a. het bevorderen van oordeelkundige teeltkeus en opfok; 
b. het zoo mogelijk aanhouden van melklijsten. 
 
 

Art. 5. 
 
De vereeniging moet een voldoend aantal goede bokken 
en deze, als ze goed vererven zoo lang mogelijk aanhou-
den. 
 

Art. 6. 
 

Van het lidmaatschap. 
 Leden der Vereeniging zijn de oprichters en zij, die later 
als zoodanig worden aangenomen. 
Het lidmaatschap is persoonlijk. Over de toetreding beslist 
het bestuur. 
Zij, die geen geiten houden, kunnen als begunstigers met 
adviseerende stem door het bestuur worden aangenomen. 
 
 



Art. 7. 
 

Nieuw toegetreden leden betalen een inleggeld, waarvan 
het bedrag jaarlijks door de algemeene vergadering wordt 
vastgesteld. 
Het bedrag der contributie, door de leden jaarlijks te beta-
len, wordt telkens door de algemeene vergadering op 
voorstel van het bestuur vastgesteld. 
Begunstigers betalen een vrijwillige contributie. 
 

Art. 8. 
 

Ter verkrijging van noodig bedrijfskapitaal is het bestuur 
bevoegd onder goedkeuring der ledenvergadering gelden 
op te nemen. 
De loopende onkosten worden jaarlijks over de aanwezige 
ingeschreven geiten omgeslagen. 
 

Art. 9. 
 
De leden zijn verplicht : 
a. de hun toebehoorende vrouwelijke geiten en haar vrou-
welijke afstammelingen voor zoover zij aan nader te stel-
len eischen voldoen, de laatste zoodra zij eenmaal gelamd 
hebben, te doen inschrijven bij de Vereeniging; 
b. de hun ingeschreven geiten en de vrouwelijke afstam-
melingen daarvan te doen dekken door een bok der Ver-
eeniging of een door het Bestuur daartoe aangewezen 
bok;  
c. de geboorte van lammeren, afkomstig van de hun toe-
behoorende geiten (ingeschreven) en den Vereenigings-
bok minstens binnen 2 X 24 uren na de geboorte ter ken-
nis te brengen van den Secretaris. 
d. hun ingeschreven geiten en de afstammelingen daarvan 
te onderwerpen aan de door het bestuur noodig geoor-
deelde keuringen; 
e. van het sterven of verkoopen van hunne ingeschreven 
geiten binnen drie dagen kennis te geven aan den Secre-
taris der Vereeniging. 
 

Art. 10. 
 
Het lidmaatschap der Vereeniging vervalt door opzegging, 
overlijden of ontzetting. 
Opzegging moet geschieden vóór het eindigen van het 
dienstjaar. Ontzetting geschiedt als gevolg van niet nako-
men der geldelijke en andere verplichtingen op voorstel 
van het bestuur door de algemeene vergadering. 
 

Van het bestuur. 
 

Art. 11. 
 

Het bestuur heeft het recht zoo vaak vergaderingen te be-
leggen als het dit noodig oordeelt, terwijl het verplicht is 
eene vergadering bijeen te roepen als minstens drie leden 
zulks verlangen. 
 
 
 



Art. 12. 
Het Bestuur der Vereeniging bestaat uit 5 personen, door 
de leden en uit de leden gekozen. 
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secre-
taris, een penningmeester en twee keurmeesters. 
 

Art. 13. 
 
Het bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging zoowel in 
als buiten rechten. 
 

Art. 14. 
 
De onkosten, door het Bestuur ten behoeve der Vereeni-
ging gemaakt, worden door de Vereeniging vergoed. 
 

 
Van de Algemeene Vergaderingen. 

 
Art. 15. 

 Jaarlijks vóór 15 Februari wordt een ledenvergadering 
gehouden. In die vergadering wordt de rekening over het 
afgeloopen vereenigingsjaar vastgesteld en door het be-
stuur het jaarverslag uitgebracht. De penningmeester doet 
dan rekenschap van ontvangsten en uitgaven. 
 

Art. 16. 
 Een tweede algemeene vergadering wordt gehouden vóór 
het einde van het vereenigingsjaar. In deze vergadering 
wordt bepaald : 
a. de' contributie en het entréegeld, voor het volgende jaar;   
b. het dekgeld voor ingeschreven en voor niet Ingeschre-
ven geiten. 
In deze vergadering hebben ook de .bestuursverkiezingen 
plaats, worden nieuwe leden aangenomen en door de le-
den aangifte gedaan hoeveel geiten zij het volgende jaar 
zullen houden. 
 

Art. 17. 
  
Bij stemming besluit de volstrekte meerderheid der uitge-
brachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken 
wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. 
Over personen wordt gestemd met gesloten ongeteekende 
briefjes. Is bij eerste stemming geen volstrekte meerder-
heid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming 
plaats. Wordt ook hierbij geen volstrekte meerderheid ver-
kregen, dan wordt een herstemming gehouden tusschen 
hen, die bij de tweede stemming het hoogste aantal of het 
hoogste van het onmiddellijk daarop volgend aantal stem-
men hebben verkregen; staken alsdan de stemmen, dan 
beslist het lot. 
 
 

Van de geldmiddelen. 
 

Art. 18. 
 

De inkomsten bestaan uit: 
1. een omslag bedoeld in art. 8 der statuten; 



2. contributie van leden en begunstigers; 
3. dekgelden; 
4. entréegelden van nieuw toegetreden leden; 
5. eventueele subsidiën en premiën; 
6. toevallige baten; 
7. leeningen; 
 
 

Van de verandering der Statuten. 
 

Art. 19. 
 
Wijzigingen in deze statuten kunnen worden aangebracht 
bij besluit eener algemeene vergadering, waarop op zijn 
minst 2/3 der leden aanwezig zijn, genomen met een 
meerderheid van 3/4 der aanwezige stemmen. 
 
 

Slotbepalingen. 
 

Art. 20. 
 
T er regeling van in deze statuten niet geregelde zaken 
wordt door de algemeene vergadering een huishoudelijk 
reglement vastgesteld. Dit reglement mag geen bepalin-
gen bevatten in strijd met de statuten. 
 

Art. 21. 
Tot ontbinding der Vereeniging kan slechts worden beslo-
ten in een bepaald met dat doel uitgeschreven algemeene 
vergadering en bij meerderheid van ten rninste drie vierde 
der uitgebrachte stemmen. In deze vergadering zal bij ge-
wone meerderheid van stemmen worden beslist wat met 
de bezittingen der Vereeniging geschieden zal, met het 
voorbehoud der inachtneming van art. 1702 van het Bur-
gerlijk Wetboek. 
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Artikel 1. 

 
De leden zijn verplicht al hun geiten te laten dekken door 
den vereenigingsbok in hun wijk. 
Alleen met schriftelijke toestemming van het Bestuur kan 
gebruik gemaakt worden van een anderen bok. 
Onder vereenigingsbokken worden in dit reglement ver-
staan bokken, waarvan de Vereeniging gebruik maakt, on-
verschillig of zij aan de Vereeniging of aan een harer leden 
toebehooren. 
 

Art. 2. 
 
Het aankoopen, eventueel het goedkeuren van springbok-
ken, geschiedt door het bestuur, het keuren en merken der 
geiten voor inschrijving in de registers geschiedt door de 
keurmeesters. 
 

Art. 3. 
 
De aangekochte bok(ken) is (zijn) het eigendom der Ver-
eeniging. 
 

Art. 4. 
 
Het Bestuur tracht te bevorderen, dat de stallen der veree-
nigingsbokken aan de eischen voor eene goede gezond-
heid zooveel mogelijk voldoen. 
 

Art. 5. 
 
AI de geitjes en bokjes met de aangenomen haarkleur en 
geboren uit ingeschreven geiten worden in het jongvee-
register geboekt. 
De eigenaar geeft binnen 2 X 24 uur na de geboorte van 
het lam kennis aan den Secretaris (of wijkmeester) met 
opgave van de afstamming. Deze zal zich ter plaatse van 
de juistheid der opgave overtuigen. 
 

Art. 6. 
 

De leden zullen de geitjes en bokjes, geboren uit inge-
schreven geiten, zooveel mogelijk aanhouden. 
Leden, die jonge geitjes of andere dieren wenschen bij te 
koopen of te verkoopen, zijn verplicht daarvan opgave te 
doen aan den Secretaris. Deze houdt hiervan lijsten bij. 



De ledenvergadering kan besluiten aan leden, die zich 
voor bijkoop hebben opgegeven, een recht van voorkoop 
toe te staan op de door andere leden te verkoopen dieren. 
In dat geval hebben die leden het recht een fokdier, waar-
op door een niet-lid der Vereeniging een bod is gedaan, 
gedurende tweemaal vier en twintig uur, nadat dit is ge-
schied, voor den geboden prijs aan te koopen. 
Na het verstrijken van den genoemden termijn alsmede 
wanneer geen gegadigden bij den Secretaris zijn inge-
schreven, is het lid in den verkoop vrij. 
 

Art. 7. 
 
Tweemaal 's jaars zullen de lammeren, genoemd in de 
eerste alinea van art. 6. door een keuringscommissie be-
oordeeld worden. Veelbelovende exemplaren kunnen 
aanhoudingspremiën gegeven worden. 
Na de tweede keuring wordt door het Bestuur beslist, wel-
ke jonge bokken door de Vereeniging zullen kunnen wor-
den aangekocht. 
 

Art. 8. 
 

In het najaar wordt een keuring gehouden van lammeren, 
zoo mogelijk met de moeders om te zien hoe en of de bok 
zich vererft. 
 

Art. 9. 
 
Door de Vereeniging kunnen de volgende registers wor-
den aangehouden: 
I. fokregister voor ingeschreven bokken; 
2. fokregister voor ingeschreven geiten; 
3. Hulpregister van niet ingeschreven geiten; 
4. Springlijst van eiken dienstdoenden bok; 
s. jongvee-register; 
6. aan- en verkooplijst; 
7. melkcontrole-register {als de melkopbrengst gecontro-
leerd wordt). 
 

Art. 10. 
 

Het merken der geiten, bokken en lammeren zal geschie-
den op een wijze door het Bestuur in overleg met de pro-
vinciale commissie te bepalen. 
 

Art. 11. 
 

De voorzitter leidt de vergaderingen; is hij afwezig dan be-
rust de leiding bij het oudste lid van het bestuur; de secre-
taris is belast met het schrijfwerk. 
Hij houdt maandelijks de springlijsten der bokhouders bij 
naar aan hem verstrekte talons. Het door hem gemaakte 
verslag van eene vergadering wordt op de daaropvolgen-
de vergadering door hem voorgelezen en na goedkeuring 
door de leden door hem en den voorzitter geteekend. 
 

Art. 12. 
 



In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist 
het Bestuur. 
 

Het Bestuur: 
E. DEKKER, 
E. HOFLAND, 
A. ANSINK, 
R. V AN DRIE, 
G. BRINK, 

    Eere-Voorzitter, 
W.P. VAN NOTTEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


