
 

  

 

 

Koninklijke Vereniging  

“Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger” 

GEDRAGSCODE K.V.T.H.  
 

Deze gedragscode heeft betrekking op ieder persoon die op enige manier bij de K.V.T.H. 

betrokken is als bestuurslid, zitting heeft in een commissie of een werkgroep, werknemers, 

paspoortconsulenten en juryleden. Bij hun benoeming dienen zij deze gedragscode te 

onderschrijven en ernaar te handelen. In dit document worden zij aangeduid als 

functionarissen.  

 

1. De gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen.  

2. De functionarissen ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de gedragscode ter 

ondertekening en aanvaarden met het aangaan van hun benoeming deze gedragscode.  

3. In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet 

eenduidig is, vindt bespreking plaats door het Hoofdbestuur van de K.V.T.H.  

4. De functionaris zal de reglementen en besluiten van de K.V.T.H. naleven, alsmede de 

bepalingen welke worden vermeld voor keuringen en andere evenementen onder 

auspiciën van de K.V.T.H.  

5. De functionaris verklaart zich te allen tijde correct, fatsoenlijk en behoorlijk te 

gedragen, opdat een positief beeld van het stamboek wordt overgebracht, ook ten 

opzichte van de K.V.T.H. zelf, de andere leden en andere functionarissen.  

6. Als onbehoorlijk gedrag naar buiten toe geldt elk optreden van de functionaris in 

woord, geschrift of daad, waardoor de belangen van de K.V.T.H. in zijn algemeenheid 

wordt geschaad.  

7. De functionaris draagt door gedrag en uitlatingen bij aan een positief imago van het 

stamboek.  

8. Iedere functionaris is desgevraagd verplicht verantwoording af te leggen over zijn 

gedragingen als bedoeld in deze Gedragscode aan het K.V.T.H. Hoofdbestuur. Of 

wanneer deze dat delegeert aan de Geschillencommissie van de K.V.T.H.  

9. Functionarissen, die gebruik maken van de sociale media, doen dat op een wijze die 

past bij de aard van deze gedragscode. De K.V.T.H. wordt daarbij niet in diskrediet 

gebracht. Uitingen die duiden op misbruik van paarden of onoordeelkundig gebruik 

van paarden zijn verboden.  

10. Het gedrag van de functionaris is respectvol en conform de gebruikelijke 

gedragsregels en omgangsvormen. 

11. Bij de K.V.T.H. staat het paardenwelzijn centraal. Alle vormen van misbruik of 

onoordeelkundig gebruik worden verworpen en zullen altijd gevolgd worden door 

represailles. 

 

 

 

 

 
Rosmalen, december 2022 


