Reglement Facilitair Bureau KLN-NBS
Doel en taken
Artikel 1
Het Facilitair Bureau KLN-NBS (FB) is een samenwerking tussen Kleindier Liefhebbers Nederland
(KLN) en de Nederlandse bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen (NBS) in de vorm van een
gezamenlijke commissie die ten doel heeft om namens KLN en NBS een aantal zaken op het gebied
van kleindiertentoonstellingen te regelen.
Artikel 2
De taken van het FB zijn ondermeer:
- het afhandelen van de tentoonstellingsaanvragen, het verstrekken van de vergunningen en het
bijhouden tentoonstellingsrooster;
- gedelegeerden waaronder het benoemen en coachen/opleiden van gedelegeerden, toezien op
hun taakvervulling en uitbetalen van de kostenvergoedingen;
- algemene informatieverstrekking over tentoonstellingszaken aan verenigingen etc.;
- rapporteren aan KLN en NBS over haar activiteiten en de financiële afrekening;
- en verder alle overige taken die KLN en NBS opdragen aan het FB op het gebied van
tentoonstellingszaken.
Boekjaar
Artikel 3
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Commissieleden
Artikel 4
De commissieleden van het FB worden door de besturen van KLN en NBS benoemd. Zij worden
benoemd voor een periode van drie jaar. Het rooster van aftreden wordt ter goedkeuring aan de
besturen van KLN en NBS voorgelegd. De besturen van KLN en NBS kunnen commissieleden op
verzoek van de commissieleden zelf of om voor de bonden moverende redenen tussentijds ontslaan.
Financiën
Artikel 5
De inkomsten van het FB bestaan uit de leges die de organisatoren van kleindierententoonstelling
moeten betalen aan het FB voor de vergunningen.
Het FB betaalt onder andere de reis- en vergaderkosten van de commissie, de gedelegeerden etc.
Tekorten worden door KLN en NBS gedragen naar verhouding van a) bij KLN het aantal senior- en
jeugdleden aan het einde van het boekjaar en b) bij de NBS het aantal fokkerskaarten van senior- en
jeugdleden aan het einde van het boekjaar. Overschotten worden op gelijke wijze verdeeld.
Indien nodig zullen KLN en NBS een voorschot verstrekken.
Na het einde van het boekjaar stelt het FB een financieel verslag op bestaande uit:
- Een staat van baten en lasten met daarin vermeld de baten en lasten van dat jaar en de begroting
van dat jaar;
- Een opstelling van de bezittingen en schulden bestaande uit onder andere de bankrekeningen,
vorderingen en onder aftrek van de nog te betalen kosten en declaraties en onder aftrek van een
taxatie van de kosten van gedelegeerden over de periode na 31 december die betrekking hebben
op het lopend wintertentoonstellingsseizoen.
Artikel 6
Het FB en de commissieleden zijn niet bevoegd om namens KLN en/of NBS overeenkomsten af te
sluiten of om KLN en/of NBS op enig andere wijze te verbinden.
Rekening en verantwoording
Artikel 7
Binnen drie maanden na afloop van het boekjaar legt het FB verantwoording aan de besturen van
KLN en NBS af in de vorm van:
- een activiteitenverslag;
- een financieel verslag als bedoeld in artikel 5.
Daarnaast stelt het FB een activiteitenplan en een taakstellende begroting voor het volgend boekjaar
op.
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Deze verslagen, het activiteitenplan en begroting worden door de besturen KLN en NBS met het FB
besproken en door hen al dan niet met wijzigingen goedgekeurd.
Boeken en bescheiden
Artikel 8
Alle boeken en bescheiden worden door het FB bewaard gedurende ten minste de wettelijke
bewaartermijn.
Wijzigingen reglementen en besluiten
Artikel 9
Dit reglement, de tentoonstellingsreglementen en de hoogte van de leges kunnen alleen worden
gewijzigd door voorstellen die zowel op een algemene ledenvergadering van KLN en op een
algemene ledenvergadering van de NBS worden behandeld. Een voorstel tot wijziging is aangenomen
indien het op beide vergaderingen met gewone meerderheid van stemmen is aangenomen.
Indien een voorstel tot wijziging van een of beide tentoonstellingsreglementen uitsluitend een of meer
diergroepen betreft die onder één bond vallen, wordt het voorstel alleen op de algemene
ledenvergadering van die bond behandeld en is de uitkomst van die stemming bepalend voor het wel
of niet doorvoeren van die wijziging in de tentoonstellingsreglementen.
De besluiten over alle overige zaken worden genomen door de besturen van KLN en NBS bij
unanimiteit.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergaderingen van KLN en NBS op respectievelijk 9 en 16
juni 2012.
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