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Artikel 1: Naam, zetel, duur 

De Koninklijke Vereniging "Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger" hierna aan te duiden met KVTH,  is gevestigd te 's-

Hertogenbosch. De vereniging is opgericht op 22 december 1914 en duurt voort voor onbepaalde tijd.  

Artikel 2: Doel en middelen 

1. De vereniging stelt zich ten doel de fokkerij van zowel de trekpaarden als van de haflingers te bevorderen. Daarbij zal worden gelet 

op het behoud van raskenmerken van beide rassen, waarmee niet wil worden gezegd dat de raskenmerken niet mogen worden 

aangepast - zij het met terughoudendheid - aan de eisen die zijn of zullen worden gesteld aan de zich wijzigende 
gebruiksmogelijkheden. Een nadere omschrijving van de na te streven doelen is opgenomen in het reglement op de 

stamboekhouding. 

 
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

a. Het oprichten en in stand houden van een register (stamboek) tot inschrijving van trekpaarden en haflingerpaarden op grond 

van erkende afstamming, één en ander nader omschreven in het reglement op de stamboekhouding; 
b. Het verlenen van medewerking, voorzover mogelijk en gewenst, aan de naleving van wettelijke bepalingen die voortvloeien uit 

de wetgeving met betrekking tot het hebben en houden van paarden; 

c. Het verdiepen van de kennis van paarden door studie in technische - of andere - commissies. 
d. Het verspreiden van kennis inzake paarden, paardenfokkerij en paardgebruik; 

e. Opleiding, ontwikkelen van kennis en vaardigheiden en de betrokkenheid stimuleren.  

f. Alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn; 
 

3. De vereniging kan ook stamboekregisters bijhouden van andere paarden, nader in het Reglement op de Stamboekhouding te bepalen. 

 
4. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. Contributies; 

b. Heffingen; 
c. Subsidies; 

d. Boetes; 

e. Rentes; 
f. Onvoorziene baten. 

Artikel 3: Organisatie van de KVTH 

1. De KVTH is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.  

 

2. Organen van de vereniging zijn de algemene vergadering en het hoofdbestuur. 
 

3. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het beleid en andere aangelegenheden zoals nader in de statuten omschreven. 

 
4. Het hoofdbestuur kan zich laten adviseren door commissies. 

 

5. Tenzij in de statuten of in het reglement anders is bepaald of bij besluit anders wordt besloten, geschiedt de benoeming voor enige 
functie in de KVTH voor de duur van drie jaar en kan de betrokkene in die functie aansluitend slechts driemaal voor eenzelfde 

periode worden herbenoemd. Leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de duur van de aan de commissie verstrekte 

opdracht. 

Artikel 4: Leden en einde lidmaatschap 

1. De vereniging bestaat uit: 

a. Leden 
b. Ereleden 

 

2. Leden zijn zowel natuurlijke als rechtspersonen die door het dagelijks bestuur als lid zijn toegelaten. Indien het dagelijks bestuur 
iemand die zich als lid heeft aangemeld weigert, heeft de betrokkene recht tegen deze weigering in beroep te gaan bij het 

hoofdbestuur. Het hoofdbestuur beslist in hoogste ressort over de al of niet toelating van een aangemeld lid. 
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3. Ereleden zijn zij die, bij hoge uitzondering, op voorstel van het hoofdbestuur door de algemene vergadering worden benoemd.  

 

4. De leden betalen jaarlijks een contributie, welke door het hoofdbestuur wordt vastgesteld. Hiervan wordt jaarlijks een door de 

hoofdbestuur vastgesteld bedrag aan de regio’s afgedragen, na afweging van het te voeren beleid en de verplichtingen ten aanzien 

van het goed kunnen functioneren van het algemeen secretariaat van de vereniging. 
 

5. Leden kunnen door het hoofdbestuur, desgewenst na ingewonnen advies bij het regiobestuur waartoe het lid behoort, worden 

geroyeerd. Indien het hoofdbestuur een lid heeft geroyeerd, staat het lid gedurende één maand, nadat haar/hem bij aangetekend 
schrijven van het royement is kennis gegeven, schriftelijk beroep open bij de eerstvolgende algemene vergadering.  

 

6. Het lidmaatschap van leden en ereleden eindigt bij het overlijden van de betrokken natuurlijke personen of door ontbinding of 
verlies van rechtspersoonlijkheid door de betrokken rechtspersonen. 

 

7. Het lidmaatschap eindigt voorts door opzegging door het hoofdbestuur of opzegging door het lid.  
 

8. Opzegging van het lidmaatschap door een lid moet schriftelijk geschieden, tenminste één maand voor het nieuwe verenigingsjaar, 

derhalve vóór 1 december, bij het algemeen secretariaat van de vereniging. Het lidmaatschap vervalt dan aan het einde van het 
lopende jaar.  

 

9. Een lid kan het lidmaatschap voorts opzeggen met onmiddellijke ingang en binnen een maand nadat: 

a. Hem/ haar een besluit is medegedeeld tot omzetting van de KVTH in een andere rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing; 

b. Hem/ haar een besluit is bekend geworden of medegedeeld waarbij zijn/ haar rechten zijn beperkt of zijn/ haar verplichtingen 

zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging op hem/ haar niet van toepassing is. Het lidmaatschap kan niet met 
onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een wijziging van rechten en plichten betreft die nauwkeurig zijn 

omschreven of wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd. 

 
10. Opzegging door de KVTH geschiedt met inachtname van een opzegtermijn van één maand, door het hoofdbestuur en tegen het einde 

van het boekjaar. Opzegging door de KVTH is mogelijk wanneer: 

a. het lid zijn/ haar verplichtingen tegenover de KVTH niet of niet tijdig nakomt, waaronder begrepen het niet nakomen van 
financiële verplichtingen tegenover de KVTH of haar regio; 

b. het lid de belangen van de KVTH schaadt 

c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen; 
Tenslotte kan de KVTH het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen eindigen indien redelijkerwijs van de 

KVTH niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren. 

 
11. Een lid van wie het lidmaatschap is opgezegd kan binnen één maand nadat hij/ zij bij aangetekende brief van die opzegging in 

kennis is gesteld, schriftelijk beroep instellen bij de algemene vergadering. 

 
12. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep als bedoeld in de leden 5 en 11 is het lid geschorst. Tijdens de schorsing is het 

lid gehouden zijn/ haar verplichtingen na te komen en worden zijn/ haar rechten opgeschort. 

 
13. Behalve bij overlijden en royement, blijft een lid dat heeft of is opgezegd, nog lid zolang hij/ zij niet heeft voldaan aan zijn/ haar 

geldelijke verplichtingen tegenover de KVTH, of zolang een aangelegenheid waarbij hij/ zij is betrokken niet is afgewikkeld, de 

tenuitvoerlegging van een opgelegde straf hieronder begrepen. Het hoofdbestuur stelt alsdan de datum vast waarop het lidmaatschap 
eindigt. 

Artikel 5: Regio’s 

1. De leden worden ingedeeld in 4 regio’s, nl. Noord, bestaande uit de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Flevoland en Noord-
Holland, regio Oost bestaande uit de provincies Overijssel en Gelderland, regio Zuid bestaande uit de provincies Noord-Brabant en 

Limburg en de regio West, bestaande uit de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland  Elke provincie behoort toe aan de  regio 

waarin deze is ingedeeld,  alle leden woonachting en/of gevestigd in die provincie worden ingedeeld in de betreffende regio.  
 

2. Regio’s bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 
 

3. Elke regio organiseert jaarlijks haar eigen centrale keuring en haar sportwedstrijden. Deze organisatie zal in samenwerking met de 

Activiteitencommissies plaatsvinden, hiervoor wordt verwezen naar het Huishoudelijk Reglement van de regio’s. 
 

4. Wordt het in verband met een te gering aantal leden in een regio moeilijk om tot een goed functionerende regio te komen, dan 

kunnen de leden in die  regio, zulks ter beoordeling van het hoofdbestuur, worden ingedeeld bij een aangrenzende, door het 
hoofdbestuur aan te wijzen regio, danwel verder opgedeeld worden. Wanneer een lid zijn/ haar fokbedrijf heeft in het gebied van een 

andere regio dan die zijner woonplaats, kan hij worden ingeschreven als lid van de regio waar zijn/ haar bedrijf is gevestigd. 

 
5. Iedere regio dient zich te gedragen naar het huishoudelijk reglement, zoals deze door  het hoofdbestuur, zijn vastgesteld. Dit 

reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en/of de reglementen van de KVTH. 

 
6. De regio’s zijn vrij in de keuze van de middelen tot het bereiken van het doel van de vereniging en evenzo in de regeling van haar 

werkzaamheden, voorzover daardoor niet in strijd met de statuten of besluiten van de vereniging wordt gehandeld en met 

inachtneming van het reglement op de stamboekhouding. 
 

7. Elke regio heeft het recht om aan de jaarlijkse algemene vergadering zodanige voorstellen te doen als haar ter bevordering van het 

doel van de vereniging nodig lijkt. Zodanige voorstellen dienen tenminste vier weken voor de datum van de 
Hoofdbestuursvergadering die gehouden dient te worden omstreeks november, met redenen omkleed, bij de algemeen secretaris te 

worden ingediend, die daarvan per aanvullende agenda aan de besturen van de regio’s kennis geeft. 
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8. Het hoofdbestuur is bevoegd zich ten allen tijde omtrent hetgeen de regio’s verrichten op de hoogte te stellen of te doen stellen en de 

regio’s zijn verplicht hiertoe alle door het hoofdbestuur verlangde medewerking te verlenen. Het hoofdbestuur op haar beurt streeft 

open(baar)heid van haar werkzaamheden en besluiten jegens de regio’s d.m.v. publicatie in het officiële orgaan van de vereniging. 

Artikel 6: Bestuur 

1. Het bestuur van de vereniging is opgedragen aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur bestaat uit een algemeen voorzitter en zes 
trekpaard hoofdbestuursleden en zes haflinger hoofdbestuursleden 

De hoofdbestuursleden worden aangewezen door de regiobesturen, in dier voege dat iedere regio gerechtigd is  één 

haflingervertegenwoordiger en één trekpaardvertegenwoordiger af te vaardigen aan het hoofdbestuur. Daarnaast zullen de twee 
grootste regio’s o.b.v. haflinger en/of trekpaardleden elk één extra rasvertegenwoordiger afvaardigen als hoofdbestuurslid. 

 

2. Elk regiobestuur benoemt, per ras, één plaatsvervangend hoofdbestuurslid 
 

3. Dit ledenaantal, genoemd in lid 1, zal elke drie jaar worden vastgesteld om zodoende de verdeling van hoofdbestuursleden vast te 

stellen voor een periode van 3 jaar. 
 

4. De algemeen voorzitter wordt gekozen uit of buiten de leden door de algemene vergadering. 

 
5. Elk regiobestuur kan de door haar benoemde hoofdbestuursleden en plaatsvervangende hoofdbestuursleden te allen tijde schorsen of 

ontslaan. 

 
6. Het dagelijks bestuur kiest uit hun midden een vice-voorzitter. Bij ontstentenis van de algemeen voorzitter oefent hij/ zij diens 

bevoegdheden uit. 

 
7. Het hoofdbestuur benoemt, schorst en ontslaat een algemeen secretaris en de algemeen penningmeester. Beide functionarissen 

maken geen deel uit van het (hoofd)bestuur. Beide betrekkingen worden beloond en kunnen aan één persoon worden opgedragen. 

De bedragen van die beloning worden door het dagelijks bestuur vastgesteld. 
 

8. In het geval een besluit van het hoofdbestuur tot schorsing van de algemeen secretaris en/of penningmeester niet kan worden 

afgewacht, is het dagelijks bestuur eveneens bevoegd een besluit tot schorsing te nemen. De schorsing zal voor een periode 
geschieden die niet langer is dan noodzakelijk voor het nemen van een definitief besluit.   

 

9. Voor zoveel mogelijk treedt van het hoofdbestuur jaarlijks 1/3 deel van de leden af, volgens een door het hoofdbestuur op te maken 
rooster. 

Hij/ zij, die ter vervulling van een tussentijdse vacature tot lid van het hoofdbestuur is gekozen als rasvertegenwoordiger vanuit een 

regio, zal het rooster van aftreden overnemen van zijn/haar voorganger,in wiens plaats hij/ zij is gekozen. Bij uitbreiding van het 
hoofdbestuur wordt de aftreding van de nieuw benoemde(n) geregeld met inachtneming van het bepaalde in de eerste alinea. 

 

10. Stemmen bij volmacht in het hoofdbestuur is niet toegestaan. 

Artikel 7: Dagelijks bestuur 

1. Er is een dagelijks bestuur dat wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter en tenminste drie leden door en uit het 

hoofdbestuur te kiezen. Er mogen maximaal twee  leden van het dagelijks bestuur uit dezelfde regio afkomstig zijn. Met 
uitzondering van de voorzitter treden zij af in hetzelfde jaar waarin zij als hoofdbestuurslid aftreden en zijn terstond herkiesbaar 

volgens de regels van deze statuten en het algemeen reglement. In het dagelijks bestuur hebben zitting twee haflinger 

hoofdbestuursleden en twee trekpaard hoofdbestuursleden. 
 

2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken, waartoe behoort het beheer van de eigendommen van de 

vereniging, het bijhouden van het stamboekregister, het benoemen en ontslaan van personeel  (met uitzondering van de algemeen 
secretaris en de penningmeester), het benoemen en instandhouden van een goed jurycorps voor zowel de trekpaarden als haflingers 

dan wel voor andere paarden die eventueel in het stamboek van de vereniging worden ingeschreven. Het dagelijks bestuur draagt 

zorg voor een goede accommodatie met voldoende eigentijdse apparatuur voor het uitvoeren van alle administratieve 
werkzaamheden, waartoe de vereniging zich heeft verplicht. Het hoofdbestuur en, na uitdrukkelijk machtiging van het hoofdbestuur, 

het dagelijks bestuur zijn bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, het kopen, vervreemden of bezwaren van de registergoederen. 

Alle overige daden van beheer en beschikking kunnen slechts geschieden met goedkeuring van het hoofdbestuur. 

 

3. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden. De algemeen voorzitter van de vereniging vertegenwoordigt 
de vereniging in en buiten rechte. 

Artikel 8: Algemene vergadering 

1. Aan de algemene vergadering komen in de KVTH alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn 
opgedragen. 

 
2. Het dagelijks bestuur bepaalt plaats en tijd van de jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen. De jaarlijkse vergadering wordt 

gehouden binnen zes maanden na afloop van het vorig boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. 

De algemene vergadering vindt tenminste éénmaal per jaar plaats. Het hoofdbestuur is bevoegd, indien noodzakelijk, buitengewone 

vergaderingen bijeen te roepen.In de jaarlijkse algemene vergadering wordt: 
a. door de algemeen penningmeester rekening en verantwoording afgelegd van zijn/haar financieel beleid over het voorafgaande boekjaar. 

De rekening en de verantwoording wordt verbindend door de goedkeuring van de algemene vergadering; 

b. door het hoofdbestuur de begroting van inkomsten en uitgaven over het lopende c.q. volgende boekjaar  ter goedkeuring voorgelegd; 
c. door de algemeen secretaris verslag uitgebracht over de werkzaamheden van het afgelopen jaar; 

d. door de jury's voor de keuring van hengsten verslag gedaan van hun bevindingen; 

 
3.     Indien twee of meer regio’s, zulks verlangen, zal het hoofdbestuur binnen één maand nadat de kennisgeving met opgaaf van redenen 

daarvan is ingekomen, het dagelijks bestuur opdracht geven een buitengewone algemene vergadering uit te schrijven. Blijft het 
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hoofdbestuur en/of dagelijks bestuur in gebreke aan het verzoek van de regio(‘s) gevolg te geven dan hebben de verzoekers het recht 

zelf tot het oproepen van een buitengewone algemene vergadering over  te gaan. 

 

4.     De  algemene vergadering is samengesteld uit: 

a. het hoofdbestuur; 
b. de afgevaardigden van de regio’s; 

c. leden; 

d. de door het hoofdbestuur genodigden, waaronder de erevoorzitter(s) en ereleden. 
Allen die door de regio’s zijn afgevaardigd hebben het recht deel te nemen aan de beraadslagingen voorzover de onderwerpen tijdig, 

dat wil zeggen zes weken vóór de vergadering, bij de algemeen secretaris zijn ingediend. Stemgerechtigd zijn alleen de door de regio’s 

daartoe overeenkomstig de leden 5 en 7 van dit artikel gemachtigde afgevaardigden. 
 

5.    Iedere regio dient zich op de algemene vergadering door één of meer afgevaardigden te laten vertegenwoordigen, overeenkomstig het 

in lid 7 van dit artikel ten aanzien van het aantal stemmen opgenomen schema.  
 

6.     Hoofdbestuursleden kunnen niet benoemd worden tot afgevaardigde van een  regio. 

 
7.     Iedere regio, heeft het aantal stemmen dat gelijk is als het aantal hoofdbestuursleden, conform art. 6 van deze statuten, nader 

omschreven in het huishoudelijk reglement. 

 

8.     De oproep tot de algemene vergadering, vergezeld van de agenda, geschiedt door een uitnodiging voor de vergadering die ten minste 

veertien dagen van tevoren door de algemeen secretaris aan de regiobesturen wordt gezonden. Alleen omtrent punten die op de agenda 

staan kan door de algemene vergadering een beslissing worden genomen.  
 

9.   Reis- en verblijfkosten van de afgevaardigden van de regio komen ten laste van de regio’s. 

Artikel 9: De keuring van hengsten voor dekking van merries 

Jaarlijks, of voorzover daartoe aanleiding is om de zoveel jaren, zullen de in haar registers ingeschreven hengsten, welke daartoe worden 

aangeboden, worden onderworpen aan een keuring voor dekking van merries. Nader uitgewerkt in het stamboekreglement. 

Artikel 10: Algemeen reglement 

Bij algemeen reglement, door de algemene vergadering op voorstel van het hoofdbestuur vast te stellen, worden, ter voorziening van hetgeen 

bij deze statuten niet is geregeld, de verdere huishoudelijke zaken van de vereniging vastgesteld. Het reglement mag geen bepalingen 

bevatten, welke in strijd zijn met deze statuten. 

Artikel 11: Stamboekhouding 

Het reglement op de stamboekhouding betreffende het secretariaat, de inrichting en het bijhouden van de stamregisters en al hetgeen daarop 

betrekking heeft, wordt op voorstel van het dagelijks bestuur, door het hoofdbestuur vastgesteld. 

Artikel 12: Commissies 

1. Door het hoofdbestuur kunnen op voorstel van het dagelijks bestuur commissies worden ingesteld, met als taak het hoofdbestuur / 

dagelijks bestuur te adviseren over aangelegenheden die een specifiek deel van het werkterrein van de KVTH bestrijken. In ieder 
geval kent de KVTH (een) Technische commissie(s), PR Commissie en een Commissie Jong KVTH 

 

2. De leden van de adviescommissies worden benoemd door het dagelijks bestuur. De voorzitter wordt in functie benoemd.  
 

3. De taken en bevoegdheden van adviescommissies worden nader geregeld in een reglement, vast te stellen door het hoofdbestuur. 

 
4. De adviescommissies leggen jaarlijks verantwoording af en brengen verslag uit aan het dagelijks- en hoofdbestuur. 

 

5. De voorzitter van de KVTH dan wel de door hem aangewezen personen zijn bevoegd de commissievergaderingen bij te wonen en 
aan de beraadslagingen deel te nemen. Hij/Zij heeft echter geen stemrecht. 

 

6. Leden van de commissie Jong KVTH hebben recht op zitting in de activiteitencommissie in de regio waarin zij woonachtig zijn. 

Artikel 13: Algemene bepalingen 

1. Het hoofdbestuur beslist in hoogste ressort over de uitleg van de statuten van de vereniging, over haar reglementen en eveneens over 
die van de regio’s. De wetgevende macht berust bij de algemene vergadering, mits deze conform deze statuten wordt uitgeoefend. 

Besluiten van de algemene vergadering die in strijd zijn met deze statuten hebben geen bindende kracht. Leden van het hoofdbestuur 

dienen zitting te hebben in het  bestuur van de regio waarin hij/ zij woonachtig/ gevestigd is, met uitzondering van de Algemeen 
Voorzitter. 

 

2. Deze statuten, het reglement op de stamboekhouding en andere reglementen en instructies, mogen niet strijdig zijn met de 
Nederlandse en de Europese regelgeving en zullen indien wijziging van de regelgeving dienaangaande optreedt, moeten worden 

aangepast. 

 
3. In iedere vergadering wordt, voorzover in deze statuten of reglementen niet anders is bepaald, elk besluit genomen met volstrekte 

meerderheid van stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongetekende briefjes. Bij staking van 

stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
Wanneer bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, beslist de algemeen 

voorzitter. Blanco stemmen zijn van onwaarde en worden, evenals ongeldige stemmen, geacht niet te zijn uitgebracht. Rasspecifieke 

zaken worden besloten door de betreffende rasvertegenwoordigers 
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4. Besluiten in het hoofdbestuur betreffende zaken aangaande een specifiek ras, haflingers of trekpaarden, worden besloten door de 

betreffende rasvertegenwoordigers. De Algemeen Voorzitter heeft een stem in beide fokrichtingen. 

Artikel 14: Statutenwijziging 

1. In de statuten van de KVTH kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is 

opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten zes 

weken vóór de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, 
op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt 

gehouden. 

 
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts tijdens een algemene vergadering met ten minste twee derde van de uitgebrachte 

stemmen worden genomen, mits in die vergadering ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde afgevaardigde leden vanuit de 

regio’s aanwezig of vertegenwoordigd is. Zijn niet voldoende stemgerechtigde afgevaardigde leden vanuit de regio’s aanwezig of 
vertegenwoordigd, dan wordt na veertien dagen, maar binnen vier weken nadien een nieuwe algemene vergadering gehouden, 

waarop in elk geval met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen tot wijziging kan worden besloten. 

 
4. Het bepaalde in lid  2 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en 

het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

 
5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de 

akte is bevoegd degene die krachtens deze statuten bevoegd is de vereniging te vertegenwoordigen. 

 
6. Het dagelijks bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen op het 

kantoor van het Handelsregister, waarin de vereniging is ingeschreven. 

Artikel 15: Ontbinding en vereffening 

1. Een besluit tot ontbinding van de KVTH kan alleen worden genomen in een daartoe speciaal te houden algemene vergadering. Het 

bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing. 

 
2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de KVTH heeft besloten, treedt het dagelijks bestuur als vereffenaar op, tenzij de 

algemene vergadering de vereffening aan een derde opdraagt. 

 
3. Na de ontbinding blijft de KVTH voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de 

vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de KVTH 

uitgaan, wordt aan de naam toegevoegd "in liquidatie". 
 

4. De algemene vergadering wijst bij haar besluit tot ontbinding een bewaarder aan, aan wie een bewaarloon kan worden toegekend. Is 

geen bewaarder aangewezen en is de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek van 
een belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen. 

 

5. Een batig saldo vervalt aan een door de algemene vergadering aan te wijzen organisatie met soortgelijke doelstelling als de KVTH. 


