
Huisregels KleindierNed (voorheen NWPP) 
 
KleindierNed 
 

1. KleindierNed  is een overlegorgaan van dierhouderijorganisaties, voorheen verenigd in de 
Nederlandse Werkgroep Pluimvee en Parkvogels. De doelstellingen van de deelnemende 
houderijorganisaties zijn uiteenlopend en variëren van dieren houden voor educatie, 
gezelschap, sport en voor het behoud van zeldzame en bedreigde diersoorten. De organisaties 
richten zich op de dierhouderij die wordt uitgeoefend zonder winstoogmerk en met oog voor 
dierenwelzijn.   
 

2. De gehouden diersoorten van de deelnemende organisaties zijn voornamelijk vogels, konijnen, 
knaagdieren en landbouwhuisdieren, zowel oorspronkelijke diersoorten als gedomesticeerde 
rassen. Een volledig overzicht van de gehouden diersoorten is te vinden via de websites van de 
deelnemende organisaties. Deze staan in de bijlage. 
 

3. Doelstelling van KleindierNed is de belangen te behartigen van de deelnemende organisaties in 
Nederland en de EU. Een afgeleide doelstelling is de maatschappelijke waardering van deze 
dierhouderij te bevorderen. KleindierNed fungeert als een overlegplatform richting overheden. 
 

4. Uitgangspunt is gezamenlijke belangenbehartiging voor de deelnemende organisaties. Dit laat 
onverlet dat elke deelnemende organisatie zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt op dit 
punt. 
 

5. Bij KleindierNed kunnen organisaties zich aansluiten die passen binnen het overlegorgaan 
KleindierNed, zoals omschreven in punt 1 en punt 2 en de doelstelling en het uitgangspunt 
(punt 3 en 4) onderschrijven. 
 

6. KleindierNed beheert een website. Daarmee is KleindierNed zichtbaar voor overheid, politiek 
en relevante stakeholders. 
 

7. KleindierNed stelt haar beleid vast voor de komende periode. 
 

8. KleindierNed adviseert de Stichting Beheer KleindierNed over de vaststelling van de begroting 
inclusief de bijdrage van de aangesloten organisaties. Zie voor de toelichting op de Stichting 
Beheer KleindierNed bijlage 2. 
 

9. De deelnemers aan KleindierNed dragen op paritaire wijze bij aan de kosten van KleindierNed 
en dragen hiervoor een bedrag af aan de Stichting Beheer KleindierNed. Dit bedrag wordt 
jaarlijks vastgesteld door de vergadering KleindierNed. 
 

10. KleindierNed benoemt de voorzitter van de vergadering van KleindierNed. De voorzitter is 
tevens de voorzitter van de “Dagelijks bestuur KleindierNed”. Zie voor een toelichting op het 
Dagelijks Bestuur bijlage 1. 
 

11. KleindierNed benoemt de overige leden van het “Dagelijks Bestuur KleindierNed”. 
 

12. Het “Dagelijks Bestuur KleindierNed” legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan 
KleindierNed. 
 

13. KleindierNed draagt 2 leden voor t.b.v. de kascontrolecommissie Stichting Beheer 
KleindierNed. Deze leden worden voor 2 jaar benoemt. Het eerst benoemde lid treedt af na het 



1e jaar. De kascommissie brengt schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan KleindierNed. 
 

14. Bij besluitvorming wordt consensus nagestreefd. Stemming op vergaderingen van KleindierNed 
vindt plaats op basis van ¾ meerderheid, waarbij tenminste de helft van de aangesloten 
organisaties vertegenwoordigd is. Iedere aangesloten organisatie mag ter vergadering 1 stem 
uitbrengen. 
 

15. De uitnodiging voor de vergadering wordt uiterlijk 3 weken voor de vergadering verzonden. De 
agenda en de vergaderstukken worden uiterlijk 1 week voor de vergadering verzonden. In ad 
hoc situaties kan met instemming van alle partijen deze periode ingekort worden. 
 

 
 
Bijlage 1 

“Dagelijks Bestuur KleindierNed” 
 

1. Het DB KleindierNed is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van 
KleindierNed. Zij vormt het eerste aanspreekpunt voor de buitenwereld, coördineert de 
uitvoering van het vastgestelde beleid, bereidt de vergaderingen van KleindierNed voor, 
coördineert de woordvoering. 
 

2. Benoeming en aftreden DB KleindierNed 
a. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn herkiesbaar. 
b. De leden komen uit de aangesloten organisaties van KleindierNed. 
c. Het aantal DB-leden is maximaal 3. 
 

3. De DB-leden kiezen uit hun midden een secretaris. Deze is verantwoordelijk voor de 
correspondentie en de archivering. 
 

4. Het DB KleindierNed schakelt deelnemende organisaties in bij de uitvoering van de 
werkzaamheden, zoals de voorbereiding van standpunten, woordvoering, beheer 
website en alles wat nodig kan zijn. 
 

De DB leden KleindierNed kunnen reizen naar vergaderingen en/of bijeenkomsten 
declareren bij de Stichting Beheer KleindierNed. 
 
 
 

Bijlage 2 
 
Stichting Beheer KleindierNed 
 

1. De Stichting Beheer KleindierNed beheert de financiën voor KleindierNed. 
2. De penningmeester stelt de exploitatierekening, balans en begroting op zoals dit in de 

Stichtingsakte is omschreven. De begroting en de jaarstukken worden ter advisering 
voorgelegd aan KleindierNed. 

3. De kascontrole geschiedt door leden die benoemd zijn door KleindierNed. 
4. Nieuwe bestuursleden worden gekozen uit de kring van KleindierNed conform de 

Stichtingsakte. 
  



Bijlage 3 

De deelnemende organisaties aan KleindierNed zijn d.d. 27-1-2021 

Aviornis International https://www.aviornis.nl/ 

Kleindierliefhebbers Nederland (KLN) https://kleindierliefhebbers.nl/ 

Nederlandse Belangenvereniging van 
Hobbydierhouders (NBvH) 

https://hobbydierhouder.nl/ 

Nederlandse Bond van Sierduiven (NBS) https://www.sierduif.nl/ 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
(NBvV) 

https://www.nbvv.nl/ 

Nederlandse Postduiven Organisatie (NPO) 
aspirant-deelnemer 

https://www.duivensportbond.nl/ 

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) https://szh.nl/ 

Vereniging van Stads- en Kinderboerderijen 
(vSKBN) 

https://www.vskbn.nl/ 
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