
     

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIO’S K.V.T.H. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

van de Regio’s  

van de Koninklijke Vereniging 

“HET NEDERLANDS TREKPAARD EN DE HAFLINGER” 

 

Artikel 1. 

De Regio draagt de naam: KONINKLIJKE VERENIGING “HET NEDERLANDS 

TREKPAARD EN DE HAFLINGER”, Regio Noord, Oost, Zuid of West, hierna te noemen 

“de Regio”.  

De Koninklijke Vereniging “Het Nederlands Trekpaard en de Haflinger” wordt hierna 

aangeduid met “de Vereniging”. 

 

 

DOEL. 

 

Artikel 2. 

De Regio Noord beoogt de bevordering van de fokkerij van Nederlandse Trekpaarden en 

Haflingerpaarden in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Flevoland en Noord-

Holland, gelet op het bepaalde in de Statuten der Vereniging. 

 

De Regio Oost beoogt de bevordering van de fokkerij van Nederlandse Trekpaarden en 

Haflingerpaarden in de provincies Overijssel en Gelderland, gelet op het bepaalde in de 

Statuten der Vereniging. 

 

De Regio Zuid beoogt de bevordering van de fokkerij van Nederlandse Trekpaarden en 

Haflingerpaarden in de provincies Noord-Brabant en Limburg, gelet op het bepaalde in de 

Statuten der Vereniging. 

 

De Regio West beoogt de bevordering van de fokkerij van Nederlandse Trekpaarden en 

Haflingerpaarden in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland, gelet op het bepaalde in 

de Statuten der Vereniging. 

 

 

GELDMIDDELEN. 

 

Artikel 3. 

De geldmiddelen van de Regio bestaan uit: 

a. Afdrachten van de Vereniging 

b. Subsidies; 

c. Boeten; 

d. Renten; 

e. Heffingen; 

f. Onvoorziene baten. 

 

 

LEDEN. 

 

Artikel 4. 

De Regio bestaat uit Leden en Ereleden 

Ereleden zijn zij die op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering van de Regio 

worden benoemd.  

Ereleden van de Regio hebben een raadgevende stem in de bestuursvergadering, waarvoor zij 

kunnen worden uitgenodigd. 
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BESTUUR. 

 

Artikel 5. 

Het bestuur van de Regio bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 9 leden, zoveel mogelijk uit 

de verschillende delen van de Regio, waarbij minstens 2 provincies vertegenwoordigd zijn in 

het bestuur. Indien de regio bestaat uit 4 of meer provincies zullen minstens 3 provincies 

vertegenwoordigd zijn in het bestuur. 

Zij worden gekozen door de Ledenvergadering van de Regio voor de tijd van 3 jaar en zijn 

terstond herkiesbaar. 

Bestuursleden zijn woonachtig in de Regio waarin zij hun bestuursfunctie uitoefenen. 

De voorzitter of een lid van de Activiteitencommissie heeft zitting in het Regiobestuur. 

 

Ingeval van een vacature zal het bestuur een voordracht doen, deze wordt vermeld op de 

agenda van de Ledenvergadering van de Regio. 

Indien tegenkandidaten worden gesteld moeten deze door tenminste 20 leden schriftelijk 

worden voorgedragen.  

 

Deze voordrachten dienen vergezeld te gaan van een door de kandidaten getekende 

bereidverklaring en moeten tenminste 5 dagen voor de Ledenvergadering op het secretariaat 

zijn ingeleverd. 

De door het Regiobestuur gekozen leden van het Hoofdbestuur dienen zitting te hebben in het 

Regiobestuur.  

De voorzitter en vice-voorzitter van de Regio wordt door het Regiobestuur gekozen uit hun 

midden. 

Het Regiobestuur kan gebruik maken van adviseurs. 

 

Artikel 6. 

Jaarlijks treedt zo mogelijk 1/3 van het bestuur af, volgens door het bestuur op te maken 

rooster.  

Hij, die ter vervulling van een tussentijdse vacature tot lid van het bestuur is gekozen, treedt 

af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij is gekozen, zou aftreden. 

 

Artikel 7. 

Het Regiobestuur regelt zelf zijn werkzaamheden. 

De voorzitter, of bij zijn afwezigheid, de vice-voorzitter, is belast met de leiding van alle 

vergaderingen; zijn beiden verhinderd, dan treedt het oudste bestuurslid in jaren als zodanig 

op. 

 

Artikel 8. 

Het Regiobestuur zorgt voor de uitvoering van de besluiten van de Regio en de naleving van 

de Statuten en Reglementen van de Vereniging en het Huishoudelijk Reglement van de 

Regio. 

 

Artikel 9 

Het Regiobestuur benoemt – uit of buiten het Bestuur – en ontslaat, een secretaris en een 

penningmeester; beide functies kunnen aan één persoon worden opgedragen. Het bedrag voor 

onkostenvergoeding wordt door de Ledenvergadering bij de begroting vastgesteld. Hij/zij 

beheert de gelden op de wijze, door het bestuur te bepalen. 

 

Artikel 10. 

De Kascommissie bestaat uit 2 leden, waarvan jaarlijks een lid aftreedt. De leden van de 

commissie worden op voordracht van het Regiobestuur door de Ledenvergadering benoemd. 

De taak der commissie zal bestaan uit: 

a. Het nazien van de Rekening en Verantwoording van de penningmeester. 

b. Het beoordelen van het financieel beheer van de penningmeester. 
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Artikel 11. 

Voor het bijwonen van vergaderingen ontvangen de leden van het bestuur en de secretaris-

penningmeester, een door het bestuur vast te stellen vergoeding van reis- en verblijfkosten. 

 

Artikel 12. 

In elke Regio zullen minimaal twee Activiteitencommissies bestaan. 

De Activiteitencommissie bestaat uit minimaal 3 personen, te selecteren en te benoemen door 

het Regiobestuur. Er is geen maximale zittingsduur voor leden van de Activiteitencommissie. 

De Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse regionale / provinciale 

activiteiten. Hierbij dient er jaarlijks minstens één sportactiviteit georganiseerd te worden. 

Onderlinge samenwerking tussen de Activiteitencommissies is daarbij mogelijk/gewenst. 

 

De Activiteitencommissie wordt gefinancierd door de Regio, het bijbehorende budget is 

jaarlijks vast te stellen door de ledenvergadering van de Regio op voorstel van het 

Regiobestuur.  

 

 

VERGADERINGEN. 

 

Artikel 13. 

De ledenvergadering van de regio vindt minstens eenmaal per jaar plaats, in ieder geval voor 

de Algemene Vergadering van de Vereniging. 

De oproeping tot de vergadering heeft minstens acht dagen tevoren schriftelijk plaats met 

opgave van de te behandelen punten. 

 

Artikel 14. 

Het Regiobestuur is verplicht een Ledenvergadering van de Regio te beleggen, indien 

minstens 10% van de leden daartoe schriftelijk hun wens te kennen geven met opgave van 

redenen. Wordt binnen 30 dagen daarna bedoelde vergadering door de voorzitter niet belegd, 

dan hebben vorengenoemde leden het recht deze vergadering door de secretaris te doen 

uitschrijven. 

Bij ontstentenis van alle bestuursleden is de algemene voorzitter der Vereniging, of diens 

plaatsvervanger, belast met de leiding van deze vergadering. 

De secretaris zal bij deze vergadering optreden als op gewone vergaderingen. 

De daar genomen besluiten hebben kracht van wet, nadat deze zijn goedgekeurd door het 

hoofdbestuur. 

Jaarlijks zullen de Technische Commissies tijdens de ledenvergadering van de Regio verslag 

uitbrengen van hun bevindingen en adviezen. 

 

Artikel 15. 

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. 

Stemming over personen gebeurt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd. 

Wanneer bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid 

heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. 

Is hierbij nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats 

tussen de twee personen, die bij deze  stemming de meeste stemmen hebben verkregen; wordt 

hierbij een gelijk aantal stemmen verkregen, dan beslist de Regiovoorzitter.  

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

De besluiten mogen niet in strijd zijn met de Statuten of Reglementen van de Vereniging. 

 

Ter bepaling van de volstrekte meerderheid worden blanco - evenals ongeldige - stemmen 

geacht niet te zijn uitgebracht. 
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Artikel 16. 

Voorstellen, tijdens de Ledenvergadering ingediend, kunnen door het bestuur verdaagd 

worden tot de eerstvolgende Ledenvergadering. 

 

Artikel 17. 

Leden, voor zover natuurlijke personen, kunnen zich door een meerderjarig kind, mondeling 

doen vertegenwoordigen.  

Andere leden – rechtspersonen – kunnen zich door een natuurlijk persoon, die deel uit maakt 

van de rechtspersoon doen vertegenwoordigen. 

Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

 

 

AFGEVAARDIGDEN TER ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING. 

 

Artikel 18. 

De afgevaardigden ter Algemene Vergadering worden gekozen door de ledenvergadering van 

de Regio. 

Het aantal uit te brengen stemmen zal gelijk zijn aan het aan de Regio toegewezen aantal 

hoofdbestuursleden. 

  

 

KEURINGEN. 

 

Artikel 19. 

Ieder kalenderjaar zal door het Regiobestuur voor ieder ras binnen de KVTH één Centrale 

Keuring worden georganiseerd. 

 

 

WIJZIGINGEN. 

 

Artikel 20. 

Indien een lid veranderingen in dit Reglement wenst, kan hij voorstellen daartoe schriftelijk 

indienen bij de secretaris van de Regio. Indien deze niet minstens acht weken voor een 

Algemene Ledenvergadering van de Regio zijn binnengekomen, kan daarover in die 

ledenvergadering geen besluit worden genomen. 

 

SLOTBEPALINGEN. 

 

Artikel 21. 

In alle gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Regiobestuur. 

 

Artikel 22. 

Dit reglement treedt in werking, nadat het door het hoofdbestuur van de Vereniging is 

goedgekeurd. 

 

 

 

 

 


