HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de Vereniging
“Nederlands Connemara Pony Stamboek”
INLEIDENDE BEPALINGEN
Art. 1.
Dit reglement neemt de terminologie en de daarop rustende reglementen van de Vereniging
“Nederlands Connemara Pony Stamboek” over. Waar in dit reglement wordt gesproken van Bestuur, leden,
begunstigers of algemene ledenvergadering, wordt bedoelt hetgeen in de Statuten van de Vereniging “Nederlands
Connemara Pony Stamboek” daaronder wordt verstaan.
LEDEN
Art. 2.
Zij, die lid of begunstiger wensen te worden, geven zich schriftelijk op de secretaris van de
vereniging. Het bestuur beslist over de toelating, zoals omschreven in artikel 7 van de Statuten. Het lid ontvangt
een exemplaar van de Statuten en de Reglementen.
Art. 3.

Het lidmaatschap, respectievelijk erelidmaatschap en het donateurschap eindigt:
a. door schriftelijke opzegging bij de secretaris van de vereniging
b. door overlijden van natuurlijke personen
c. door ontbinding van rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen en andere verenigingen
d. door royement
Opzegging moet uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het verenigingsjaar bij de secretaris van de
vereniging geschieden. Het kan tevens eindigen, wanneer iemand voor 1 mei van het lopend jaar zijn/haar
contributie niet voldaan heeft.
HET BESTUUR
Art. 4.
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, waaronder voorkomen een voorzitter en een vicevoorzitter. Een bestuurslid, aangewezen bij voorziening in een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip,
waarop degene in wiens plaats hij is getreden had moeten aftreden.
Art. 5.
Het bestuur voert de bepalingen van de Statuten en overige reglementen uit, alsmede de besluiten van
de algemene ledenvergadering.
Art. 6.
De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen; bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen
door de vice-voorzitter bij dienst ontstentenis zal de vergadering worden geleid door het oudste bestuurslid in
jaren.
De secretaris-penningmeester is belast met het voeren van de briefwisseling, het bijhouden van de ledenlijst, het
maken van de notulen van de algemene- en bestuursvergadering en het bewaren van het archief. In eerste aanleg
is hij verantwoordelijk voor de stamboekhouding, die door hemzelf danwel door een daartoe aangewezen
stamboekkantoor moet worden bijgehouden. De secretaris-penningmeester is in opdracht van de voorzitter belast
met de bijeenroeping van de algemene- en bestuursvergaderingen, met vermelding van de te behandelen punten.
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer van de vereniging en in de algemene ledenvergadering doet
hij rekening en verantwoording van zijn beheer. Hij dient bij het bestuur tijdig een ontwerp begroting in voor het
volgende boekjaar.
Het Bestuur kan de financiële administratie onder toezicht van de penningmeester opdrachten aan een
administrateur of administratiekantoor.
Indien het Bestuur of de algemene ledenvergadering zulks verlangen zal tot instelling van een
accountantsonderzoek naar de financiële toestand van de vereniging worden overgegaan.

ALGEMENE VERGADERINGEN EN STEMMEN

Art. 7.
De agenda van de algemene ledenvergadering zal onder andere vermelden de in de Statuten onder
artikel 14 genoemde punten.
Het Bestuur stelt de datum en plaats van de algemene ledenvergadering vast. De algemene ledenvergadering zal
voor 15 mei van het lopende verenigingsjaar worden gehouden. Het Bestuur stelt tenminste een maand voor de
datum, waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden, de leden daarvan in kennis met vermelding
van de agenda.
Art. 8.
Tenminste 10% van het aantal leden hebben het recht binnen een week na ontvangst van de oproep in
een door hen ondertekende schriftelijk ingediende verzoek het Bestuur te vragen de agenda met een door hen
gewenst punt uit te breiden.
Het Bestuur kan de agenda dienovereenkomstig aanvullen en geeft daarvan tenminste een week voor de algemene
ledenvergadering aan de leden schriftelijk kennis.
Indien het Bestuur anders besluit, geeft het daarvan tenminste een week voor de algemene ledenvergadering aan
de ondertekenaars van het verzoekschrift schriftelijk en met redenen omkleed kennis.
Art. 9.
De algemene ledenvergadering is slechts bevoegd besluiten te nemen omtrent de op de agenda
voorkomende punten.
Art. 10. De kandidaatstelling voor openvallende funkties geschiedt door het Bestuur en wordt door middel van
de agenda ter kennis aan de leden gebracht. Tenminste 10% van het aantal leden hebben het recht binnen een
week na ontvangst van de agenda in een door hen ondertekent schrijven tegenkandidaten te stellen. Het Bestuur
is verplicht van en geldige tegenkandidatuur tenminste een week voor de algemene ledenvergadeing de leden
schriftelijk in kennis te stellen.
Art. 11. Elk besluit op de algemene- of buitengewone algemene ledenvergaderingen wordt met volstrekte
meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt geacht dat het desbetreffende voorstel
verworpen is. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk met gesloten briefjes. Blanko-briefjes en briefjes,
welkeniet duidelijk personen aanwijzen, worden niet gerekend als uitgebrachte stemmen. Wanneer bij een eerste
stemming niemand de vereiste meerderheid heeft verkregen wordt tot een tweede stemming overgegaan. Ingeval
ook dan nog geen vereiste meerderheid wordt verkregen, zal tot een derde stemming worden overgegaan, waarbij
alleen in aanmerking komen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben
verkregen. Hebben bij de tweede stemming een groter aantal personen een gelijk aantal stemmen behaald, dan
wordt vooraf door een tussenstemming uitgemaakt, wie van hen tot het tweetal zal behoren voor de derde
stemming. Wanneer bij een tussenstemming, respectievelijk derde stemming de stemmen staken, wordt de oudste
in jaren tot de derde stemming toegelaten, respectievelijk als gekozen beschouwd. Bij gelijke ouderdom beslist
het lot. Leden zijn gerechtigd één volmacht stem uit te brengen.
VERGOEDINGEN
Art. 12. De leden van het Bestuur en door het Bestuur aangestelde funktionarissen genieten vergoeding voor
werkelijk uitgegeven reis en verblijfkosten voor in hun funktie in het belang van de vereniging gedane reizen en
wel volgens daarvoor door het Bestuur vast te stellen maatstaven.
KEURINGSCOMMISSIES
Art. 13. Leden van keuringscommissies worden op voordracht van het Bestuur door de algemene
ledenvergadering benoemd. Jaarlijks treedt 1/3 van de juryleden af volgens rooster. Zij zijn terstond herkiesbaar.
Een tussentijds gekozen jurylid treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is gekomen, moest
aftreden. Personen met gebleken tegenstrijdige belangen komen niet voor de funktie van jurylid in aanmerking.
STALNAMEN
Art. 14.

Nader in te vullen.

SLOTBEPALING

Art. 15. Ter bereiking van het doel, genoemd in artikel 3 van de Statuten, is het Bestuur bevoegd met
medeweten en onder goedkeuring van de algemene ledenvergadering afzonderlijke reglementen of instrukties
vast te stellen en al zulke maatregelen te treffen, die het Bestuur wenselijk voorkomen.

