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STATUTEI{.

Naam, duur en doel van de vereeniging.

ARrlxel l.
De vereeniging draagt den naam van: Rekkensche

Ru n dveefo kvéreèn igi ng.

. Zii ys, gevestigd -te-Rekken en is aangegaan voor
den. lijd van 29 jareq, te rekenen van den dag der
oprichting, zijnde 2l Decernber lElz.

Anr. 2.

Het vereenigingsj aar loopt van 1 Januari tot 3l
December.

ART. 3.

Het doel der vereeniging is den veestapel harer
leden te verbeteren.

ART, 4.

tracht dit doel te bereiken door :

het zu:er fokken van het roodbont Maas-
Rijn-lJsselveeslag ;

20. het zorgen voor goed mannelijk foknrateriaal;
30" het inschrijven in een registér van de door

de leden daarvoor aangegeven vrouwelijke
fokdieren en de melk hiefvan te doen ondêr-
zoeken op hoeveelheid en gehalte ;

40 " het aanleggen van een kalvêrenboek.

[-idmaatschap.

ARr. 5.

Leden der vereeniging zijn de oprichters en zij die
later als zoodanig worden aangenomen.

Anr. 6.

De leden teekenen bij hunne toetreding eene geze-
gelde verklaring, inhoudende dat zii instemmen met
liet doel der veÍeeniging en zich aan de bepalingen
der statuten zonder voorbehcud onderwerpen.

ARr. 7.

Nieuw toegetreden leden betalen eene entrée, waar-
van het bedrag jaarlijks door de algemeene verga-
dering wordt vastgesteld.

Begunstigers betalen eene vaste contributie van
iaarlijks minstens f 2.50.

ART. B.

Wanneer een lid handelt in strijd met de bepalingen
der statuten of het huishoudelijk reglememt, kan hij
door het bestuur van ziin lidmaatschap worden ontzet.
Hij verliest daardoor alle aanspraak op eenigerlei
rechten.

Hij kan bij de eerstvolgende algemeene vergadering
in beroep komen, welke eene eindbeslissing neemt.

Anr. 9.

Bij overlijden van een lid kan zijne weduwe of
een der rechtverkrijgenden lid blijven, als zii daar-
van kennis geven aan het bestuur"

Het lidmaatschap is persoonlijk. De algemeene
vergadering bepaalt het maximum-aantal leden, in
verband rnet het totaal aantal koeien en met den

, kring waarin de vereeniging werkt.
Over de toetreding der leden beslist de algemeene

vergadering op voorstel van het bestuur.
Zii, die geen vee houden, kunnen als begunstigers,' met 

- 
adviséerende stem, door het bestuur woiden

toegelaten"

zij
10.
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Anr. 10.

Ieder lid verbindt zich voor een tijdvak van vijf
jaren; nieuw toegetredenen verbinden zich tot het
êinde van het loópend vijfjarige tijdvak, doch kan
in geval van verhuizing buiten den kring der vereeni-
ging of eindigen van het bedrijf telken jare bedanken,
als hij minstens twee maanden van te voren daarvan
kennis geeft aan het bestuur.

Anr. I l.
Bij .hgt eindigen .van het lidrnaatschap. van de

vereeniging door bedanken wordt door de algemeene
vergadering bepaald de waarde van het aandeel in
de bezittingen van het uitgetreden li$.

De reden der 
".r..*;;',rtlirnverpricht 

:

a. de door hen voor het register aangegeven
ltoeien en de 'vrouwelijke afstammelingen hiervan
te doen dekken doof Cen stier der íereeniging
of een door het begtuur daartoe aangew ezen
stier;

b. de geboorte van kalveren, afkomstig van voor
het register aangegeven koeien en den ver-
eenigingsstier, binnen 2 maal 24uren na de ge-
boorte ter kennis te brengen van den secretaris,
onder bijvoeging eener schetstee.kening of met
opgave van rninstens drie kenbare teekenefl,
waaronder niet mag worden verstaan kol, bles,
vlam, enz.

Van het bestuur.

ART. 13.

ur heeft het rec.ht áoo vaak vergaderingen
als het dit "dóódig oordeelt, terwijl -het

eene vergadering bijeen te roepen als
n leden zulks verlangen.

5
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Anr. 14.

Het bestuur verteg.lil;lJ,*, de vereeniging zoo-
wel in als buiten rechten. -

" ART. 16.

De onkosten door het bestuur ten behoeve der
vereeniging gemaakt, worden door de vereeniging
vergoed.

Van de algemeene vergadering.
ARr. 17.

Jaarlijks, in de maand Februari, wordt eene leden-
vergadering gehoudp. In die vergadering wordt
de rekening over het afgeloopen vereenigingsj aar
vastgesteld en door het bestuur het jaarverslag uit-
gebracht.

De penningmeester doet dan rekenschap over ont-
vangsten en uitgaven.

Het bestuur der vereeniging bestaat uit 7 personen,

+ door de leden uit de leden gekozen, vgor de,n tijd
, van 3 iaar en treedt af voigens rooster. De bestuurs-
í leden ziin terstond herkiesbaar.
f In afwijking hiervan, wat wijze en tijd van be-
{ poeming betreft, worden voor de eerste maal tot

bestuurders benoemd de heeren Jan Hendrik Bennink
G.-J.zaon, Gerrit Planten, Christi aan te Raa,Johannes
Laurentius Lubbers, Derk Johan Gerrit Tenkink, Gerrit
Ja! Abbink en Jan . Flendrik Abbink^ .Q.;J ..zoa:1, van
wie de heeren G. Flanten en G. J. Abbink aftreden
in 1913, D. J. G. Tenkink en Chr. te Raa in l9l4
en J. L. Lubbers, J. H. Bennink en J. H. Abbink in
1915, telkens 31 December.

Het bestuur regelt onderling de functies van voor-
zitter, secretaris en penningrneester, terwijl buiten de
vergadering een secretaris kan worden aangesteld.

it,r
ft

#

Het bestu
te beleggen
verplicht is
minstens tie
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ARr. 18.

ART. 19.

Op de algemeene vergadering
I tot 3 aangegeven koeien ééne
met 4 of meer aangegeven koeien

ART. 20.

Eene tweede algemeene vergadering wordt gehouden
vóór het einde van het v'ereenigingsj aar. trn deze 4

vergadering wordt bepaald:
10. op welke wijze door het bestuur de stieren il

zullen worden gestationneerd; t
20. of er koeien van niet-leden zullen worden il

toegelaten, efl, zoo ja, hoeveel het bedrag van
het dekgeld zal zijn;

30. hoeveel het bedrag van het entrée rsan nieuw
toe te treden leden zal zrjn.

In deze nrergàOéiingen hebben Ëestuursverk iezingen
plaats, worden benoemd commissies van keurinfen
en van aankoop van stieren, worden nieuwe leden
aangenomen en door de leden aangifte gedaan hoe-
veel melkkoeien zii het volgende iaar zullen houden.

Bij stemming besluit de volstrekte meerderheid
der uitgebrachte stemmen. Bij staken van stemmen
over zaken wordt een voorstel geacht te zijn Ver-

'r*Í;;;;",;; ;.;;;; ;.,;;,;; "";. Iteekende briefjes. Is bij eerste stemming geen volstrekte I,
nreerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije t
stemming plaats. Wordt ook hierbij geen volstrekte
meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming
gehouden tusschen hen, die bij de tweede stemminf
het hoogste aantal of het hoogste van het onmiddelijk
daarop volgend aantal stemmen hebben verkregen;
staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot. -

heeft een lid rnet
stem en een lid
2 stemmen.

7

Van de geldmiddelen.
ART. 21.

De inkornsten bestaan uit:
10. een omslag bedoeld in art. 7 der statuten;
20. contributie van begunstigers;
30. dekgelden ;
40. entrée-gelden van nieuw toegetreden leden;
50. eventueele subsidiën en p,remiën;
60. toevallige baten ;
70, leeningen.

Ter verkrijging "rfït 

22noo.tig. 

bedrijfskapitaat
is het bestuur bevoegd onder goedkeuring der leden-
vergadering gelden op te nemen.

Slotbepalingen.
ART. 23.

ARr. 24.

Verandering of aanvulling dezer statuten kan, be-
houdens Koninklijke goeCkeuring, slechts geschieden
in eene bepaald met dat doel uitgeschreven alge-
meene vergadering.

ART. 25.
Tot ontbinding der vereeniging kan slechts worden

besloten in eene bepaald rnet dat doel uitgeschreven
algerneene vergadering erÍ bij meerderheid van ten
minste drie-vierde der uitgebrachte stemnlen. In deze
vergadering zal bij gewone meerderheid van stemmen
worden beslist wat met de bezittingen der vereeniging
geschieden zal, met het voorbehoud der inachtneming
van art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek.

Ter regeling van in deze statuten niet geregelde
zaken wordt door de algemeene vergadering èen huis-
houdelijk reglement vastgesteld. Dit reglement mag
geene bepalingen bevatten in strijd met de statuten.
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Een besluit tot voortzetting der vereeniging na den
tijd waarvoor zii is opgerictrt kan, behoudens de Ko-
ninklijke goedkeuring, slechts in eene bdpaald met
dat doel uitgeschreven algemeene vergadering ge-
nomen worden met gewone meerderheid van stemmen.

In geval van ontbinding ten gevolge van het ver-
strijken van den tijd bij art.l, laatste alinea, bepaald,
of door faillietverklari"g, zal ieder lid in het tekort
moeten dragen naat het door hem opgegeven aantal
melkkoeien, doch nimmer tot een hooger bedrag dan
f 2.50 per aangegeven melkkoe.

8

ART. 26.

(Volgen de onderteekeníngen.)

Goedgekeurd bij Kon" besluit d.d.5 Maart 1913 no.6l.

Mij bekend,

De Míníster van Justítíe a.

Namens den Minister,

De Secretarts-Generaal,

H. C. DRnSSELHUYS.

Huishoudelijk Reglement.

ARr. 1.

Aan een stier der vereeniging worden de vol-
gende eischen gesteld :

o. Het dier moet zíin van krachtige constitutie;
de gezondheidstoestand zal zoo noodig door
een veearts worden onderzocht.

b. Het dier moet de kenmerken vertoonen van
raszuiverheid, uit te maken door de keur-
meesters. Bij verschil van gevoelen beslist
het bestuur.

c. Het dier moet zoodanig gebouwd zijn dat een
verbeterende invloed op het vee der leden mag
verwacht worden.

d. Het moet afstammen van ouders die tot het-
zelfde veeslag behooren. Het melkonder zoek
der rnoeder en der grootnroeder (van vaders-
zijde) moet een voldoende hoeveelheid vet
aantoonen , zoo mogelijk 3.2 0lr. In ieder geval
is het gewenscht dat dit van de moeder be-
kend is.-

e. Het dier moet zijn, of zao mogelijk worden,
ingeschreven in het,,Nederlandsch Rundvee-
stambg*[", of goe.dgekeurd door de Provinciale
Commissie voor de veefokkerij.

Anr. 2.

Het aantal te houden dekstieren hangt af van .het
aantal ingeschreven koeien en de verdeeling van den
dektijd over het iaar. Zoo mogelijk moet op iedere
150 ingeschreven melkkoeien één stier gehouden
worden.

*
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Regeling van den dektijd, voeding en verpleging
van den stier, worden omschreven in de instructie
van den stierhouder' 

ARr. 3.

Ieder jaar wordt door het bestuur (gehoord de
commissie van aankoop van de stieren) bepaalt of
de stieren zullen worden aangehouden.

Anr. 4.

Als vereenigingsstieren worden beschouwd :

a. aangekochte stieren die het eigendom der ver-
eeniging bliiven en op hare kosten worden ge-
stationneerd ;b. stieren door de vereeniging aangekocht en onder
de leden r,veder verkocht, met het recht ze voor
bepaalden tijcl als vereenigingsstier aan te wijzen;

c. stieren van particulieren, door de vereeniging
aangew ezen, tegen nader te regelen voor-
waarden.

De stieren worden verzekerd.

ARr. 5.

Kseien, die het katf vetrworpen hebben, mogen,
binnen 3 maanden daarna, niet bij den stier wor-den
toegelaten ; tenzij, op advies van een veearts, een
andere termijn wordt gesteld.

Koeien die witvuilen mogen niet worden toegelaten.
De leden der vereeniging verbinden zich geen rund,

aan besmettelijke ziekte lijdende, of uit een besmetten
stal komende, bij den vereenigingsstier ter dekking
aan te bieden ; ook moeten ztl gedoogen, dat de ter
dekking aangeboden koeien worden onderworpen
aan ontsmettingsmaatregelen , zoo deze door den
stierhouder noodig worden geoordeeld.

Anr. 6.

De leden betalen een omslag v4n iedere melkkoe

ARr. 7.

Leeningen, bedoeld in Art. 22 der statuten, worden
afgelost in de eerstvolgende twee jaren, tenzij de
algemeene vergadering anders mocht beslissen

ART. B.

De leden zullen de kalveren, geboren uit koeien,
welke in het register zijn ingeschreven,.zooveel moge-
lijk aanhouden en, binnen 2 x 24 wen, hiervan kenhis
geven aan den secretaris, onder bijvoeging van eene
schetsteekening, of eene ornschrijvinS; en zijn verplicht
de kalveren afsïammende van den geáeenschappeiiiken
stier, indien zii deze willen verkbop€ff, eersï' aan de
leden der vereeniging aan te bieden, op eene door
het bestuur te bepalen wiize.

Leden met ingeschreven koeien genieten de voor-
keur' 

ARr. g.

Ieder iaar zal, desgewenscht, eene keuring gehouden
worden van kalveren, zoo mogelijk met de moeders,
om na te gaan hoe de stier zích vererfd

Anr. 10.

1l

lof hoogstgnq f 1.. ^per .jaar,-welks bedrag telken
jare, evenals het te heffen dekgeld, door de algemeene
vergadering wordt vastgesteld.

Door de vereeniging r,vorden de navolgende re-
gisters en lijsten gehouden :

1. Een lêdenlilst met vermelding van het aantal
rnelkkoeien, dat ieder lid houdt.

2. Een fokregister van daarvoor aangewezen koeien,
welke laatste worden gekozen uit vrijwillig
door de leden daarvoor aangew ezen dieren.

3. Een fokregister van de stieren.
4, Een springlijst van elken bij de vereeniging

dienstdoenden stier.
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5. Een jongveeregister.
Al deze'boéken worden door den secretaris aan-

gehouden, behalve de springlijsten, welke door de
stierhouders worden ingevuld.

De teden moeten *ï.,ï "ri de in het register
ingeschreven koeien, ffiinstens éénrn aal h de veertien
dagen, op hoeveelheid en vetgehalte laten onder-
zoeken.

Anr. 12.

Anr. 13.

Het branden der koeien, eventueel, het merken
der kalveren, zal geschieden op eene door het be-
stuur te bepalen wijze,

ART. 14.

dit reglement niet voor-

Aldus vastgesteld in de algemeene vergadering
van 2l December 1912.

Het Bestuur :

Ë

Alle kosten, voortvloeiende uit inschrijvingen, be-
doeld bij art. 10, alinea's 2 en 5, benevens die van
melkonderzoek, omschreven in art. 11 van dit regle-
ment, komen ten laste van die leden, welke deze
inschrijvingen of bedoeld ond,erzoek wenschen.
Mochten vooi dit doel premi e's of subsidie's ge-
schonken worden, dan komen deze uitsluitend ten
bate der deelnemers, in dit artikel bedoeld.

In alle gevallen, waarin
ziet, beslist het bestuur.

*
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J. H. BENNINK GJzn.
G. PLANTEN.
CHR. TE RAA.

J. L. LUBBERS.

D. J. G. TENKINK.

J. H. ABBINK GJzn.
G. J. ABBINK.


