DONATEURSREGLEMENT
Artikel 1 - Begrippen en definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
• De Stichting: Stichting Kynologische Belangenbehartiging Nederland.
• Donateurschap: het donateurschap van de Stichting.
• Product: tastbaar goed, zoals publicaties, geleverd door de Stichting, ter onderscheiding van
een dienst.
• Dienst: verstrekking van informatie en advies door de Stichting.
Artikel 2 - Toelating van donateurs
1. Natuurlijke en rechtspersonen kunnen zich schriftelijk aanmelden als donateur van de
Stichting.
2. Zij die zich als donateur van de stichting willen aanmelden, vermelden bij hun schriftelijke
aanmelding aan het bestuur hun naam, adres, postcode, woonplaats en e-mail adres.
3. De secretaris deelt het bestuursbesluit omtrent de toelating zo spoedig mogelijk schriftelijk
aan de betrokkene mee. In geval van niet-toelating worden daarbij de motieven meegedeeld
die het bestuur tot zijn beslissing hebben geleid.
Artikel 3 - Wijzigingen
Donateurs kunnen adreswijzigingen en andere wijzigingen schriftelijk (per mail of per post) doorgeven
aan het secretariaat van de Stichting.
Artikel 4 - Beëindiging donateurschap
Het donateurschap van de Stichting eindigt door:
1. overlijden van de donateur;
2. opzegging door de donateur;
3. opzegging door het bestuur;
4. ontzetting door het bestuur.
Vooruitbetaalde contributie wordt niet gerestitueerd bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap.
Artikel 5 - Opzegging door de donateur
Donateurs kunnen het donateurschap schriftelijk (per mail of per post) opzeggen. De opzegtermijn
bedraagt één maand voor het einde van het boekjaar. Opzeggingen die daarna worden ontvangen
kunnen pas per de vervaldatum van het daaropvolgende jaar verwerkt worden.
Artikel 6 - Opzegging/ontzetting door het bestuur
Het bestuur kan het donateurschap opzeggen als
1. de donateur de verplichtingen jegens de Stichting niet nakomt, of
2. als van de Stichting redelijkerwijs niet gevergd kan worden het donateurschap te laten
voortduren.
3. Ontzetting uit het donateurschap door het bestuur kan plaatsvinden als de handelingen van de
donateur de Stichting op onredelijke wijze benadelen.
Beëindiging van het donateurschap op bovenvermelde wijzen gebeurt per aangetekende brief en
wordt gemotiveerd.
Artikel 7 - Donatie
1. Donateurs van de Stichting zijn verplicht de jaarlijkse minimale donatie vooruit te betalen via
een automatische incasso dan wel een overschrijving. Bij het niet tijdig betalen van de
minimale donatie kan de Stichting de levering van diensten of producten opschorten.
2. De hoogte van de minimale donatie wordt jaarlijks door het bestuur in de maand oktober
vastgesteld
3. Over dit besluit worden de donateurs voor 15 oktober van het lopende boekjaar geïnformeerd.
Artikel 8 - Rechten
Donateurs van de Stichting hebben recht op:
1. Gebruik van de diensten van de Stichting;
2. periodieke digitale nieuwsbrief
3. de jaarlijkse verantwoording van de Stichting tijdens een informatiebijeenkomst.

Artikel 9 - Kosten
De kosten welke de Stichting moet maken inzake een hulpvraag van een donateur worden
doorberekent aan de donateur. Deze omvatten ondermeer, maar zijn niet beperkt tot: portokosten,
reiskosten, de kosten van mediation en de kosten van door de Stichting ingewonnen extern juridisch
advies voor de hulpvraag. De donateur is verplicht deze kosten binnen 14 dagen na dagtekening
factuur te voldoen
Artikel 10 - Rechtsbijstand
1. Donateurs van de Stichting kunnen gebruik maken van de diensten van de advocaat van de
Stichting. Hiervoor dient een schriftelijke doorverwijzing van de Stichting aan de advocaat
overlegd te worden, waarna de donateur cliënt van de advocaat wordt.
2. Donateurs van de Stichting kunnen, indien zij niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde
rechtsbijstand, tegen een voordelig tarief gebruik maken van de diensten van de advocaat van
de Stichting. Hiervoor dient een schriftelijke doorverwijzing van de Stichting aan de advocaat
overlegd te worden, waarna de donateur cliënt van de advocaat wordt.
Artikel 11 - Wijziging donateurreglement
Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een bestuursvergadering bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De wijziging treedt pas in werking na publicatie op de
website van de vereniging.
Artikel 12 - Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien of bij enig geschil omtrent de
toepassing van het bepaalde in dit reglement, beslist het bestuur. Over zijn beslissing legt het bestuur
desgevraagd verantwoording af tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst.

