WINDHONDENRENVERENIGING “RIJSSEN”

H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T W I N D H O N D E N R E N V E R E N I G I N G

“R IJ S S E N”
Art. 1

Alle leden van de vereniging hebben gelijke rechten en verplichtingen,
tenzij de statuten of dit huishoudelijk reglement nadrukkelijk een voorbehoud maken
of het tegendeel bepalen.

Art. 2

Het lidmaatschap is persoonlijk. Aspirant-leden geven zich schriftelijk op bij
de secretaris/esse van de vereniging of laten zich voordragen door één der leden.
Het bestuur beslist omtrent toelating. Bovendien dient het bestuur naam en
adres van deze personen in het cluborgaan of anderszins te publiceren en nodigt de
leden uit hun eventuele bezwaren binnen veertien dagen kenbaar te maken.
Komen geen bezwaren binnen, dan wordt het aspirant-lid na het verstrijken
van deze termijn geaccepteerd.
Komen er wel bezwaren binnen, dan moet het aspirant-lid wachten tot de
eerstvolgende vergadering waarbij een en ander zal worden besproken.
Indien uit deze vergadering twee/derde van het geldige uitgebrachte aantal
stemmen vóór toelating stemt, wordt betrokkene als lid aangenomen.

Art. 3

Opzegging van het lidmaatschap als bedoeld in Art. 6 van de statuten geschiedt
schriftelijk aan de secretaris/esse van de vereniging minstens dertig dagen voor het
verstrijken van het verenigingsjaar t.w. 31 december van enig jaar.

Art. 4

Men verbindt zich voor het gehele verenigingsjaar.
Bij toetreding is een entreegeld verschuldigd ten bedragen van € 2,50 verhoogd met
de kosten van het renreglement en de kosten van statuten en huishoudelijk
reglement.

Royement en diskwalificatie
Art. 5-1
Royement van het lidmaatschap kan worden uitgesproken door de algemene
vergadering met minstens twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte
stemmen. Art. 6-4 van de statuten regelt deze procedure en mogelijkheden tot het
aantekenen van beroep.
Art. 5-2
Royement volgt ook indien de contributieverplichting door het lid niet wordt
nagekomen op uiterlijk zes maanden nadat het bestuur hiertoe voor de eerste maal
heeft verzocht.
Art. 5-3
Geroyeerde of gediskwalificeerde personen zijn tijdens de duur van het
royement of diskwalificatie vervallen van alle functies bij de vereniging en uitgesloten
van de benoeming tot nieuwe functies, tijdens het onderzoek in onderhavige kwestie
gelden de bepalingen als genoemd bij royement of diskwalificatie eveneens.

Art. 5-4
Personen die van het lidmaatschap zijn geroyeerd of gediskwalificeerd, kunnen
generlei rechten doen gelden, behoudens de bevoegdheid zich te beroepen op een
uitspraak van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Donateurs / trices /geïnteresseerden
Art. 6-1
Donateurs/trices zijn personen die de vereniging financieel steunen. Zij betalen
een minimum bijdrage van € per jaar.
Art. 6-2
Zij hebben het recht alle vergaderingen, courses en oefeningen bij te wonen.
Op vergaderingen hebben zij geen stemrecht, wel een adviserende stem.
Art. 6-3
Zij mogen niet deelnemen aan de te houden courses of onderlinge wedstrijden
der verenigingen, indien het hoofd van het gezin geen lid van de vereniging is.
Art. 6-4

Zij mogen hun honden trainen op de baan met medeweten van het bestuur en
indien hun honden de leeftijd van 15 maanden niet hebben overschreden. Overige
geïnteresseerden krijgen beperkte gelegenheid zonder direct vereist lidmaatschap of
donateurschap om met de sport kennis te maken.

Het bestuur
Art. 7

Het bestuur bestaat uit 5 – 9 leden, te weten een voorzitter, secretaris/esse,
penningmeester en commissarissen.
Zij worden gekozen voor de tijd van twee jaar, behalve de voorzitter die ieder jaar
aftreedt.
Allen zijn terstond herkiesbaar.
De voorzitter wordt rechtstreeks door de vergadering gekozen.
De overige bestuursleden verdelen hun functies onderling.
Bij tijdelijke verhindering vervangen de commissarissen de andere
bestuursleden en hun functies.
Alle leden zijn tot een bestuursfunctie verkiesbaar.

Art. 8

Van de voorzitter
De voorzitter is belast met de leiding der vergadering.
Hij zorgt voor handhaving der statuten en het huishoudelijk reglement. Hij heeft het
recht de discussies te sluiten, wanneer naar zijn mening het onderwerp voldoende is
behandeld.
Hij heeft het recht personen, welke zich onbehoorlijk uiten of gedragen, tot de
orde te roepen en verder alle maatregelen te treffen welke in het belang van de goede
orde wenselijk zijn.
In de vergadering geeft hij een algemeen verslag over de toestand in de
vereniging.

Art. 9

Van de secretaris/esse
De secretaris/esse is belast met de gehele correspondentie en administratie. Hij/zij is
verplicht een volledige ledenlijst bij te houden en pleegt over alle zaken, de vereniging
betreffende, overleg met de voorzitter. Hij/zij geeft alle aanmeldingen als kandidaatlid en alle veranderingen in de ledenlijst terstond door aan de penningmeester.
Hij/zij is verplicht alle stukken die hij ontvangt behoorlijk te bewaren en in het archief
op te bergen.
Van alle uitgaande stukken houdt hij/zij een kopie.
Hij/zij is belast met het bijeenroepen van de bestuurs- en ledenvergaderingen.
In de jaarverslagen brengt hij/zij een verslag uit over zijn werkzaamheden in het
afgelopen verenigingsjaar.

Art. 10

Van de penningmeester
De penningmeester beheert de gelden der vereniging onder zijn volle
aansprakelijkheid. Hij legt een boekhouding aan, waarin nauwkeurig aantekening wordt
gehouden van alle inkomsten en uitgaven.
Hij voorziet alle bewijsstukken tot staving der uitgaven van een volgnummer en bewaart deze
geordend, terwijl de nummers der bewijsstukken in het kasboek worden vermeld.
Hij zorgt voor het innen van alle de vereniging toekomende gelden en eist kwitantie
van alle door hem gedane uitgave. In de jaarvergadering brengt hij een schriftelijk verslag uit
van de financiële toestand der vereniging en doet hij rekening en verantwoording aan een
overeenkomstig de statuten gekozen commissie van twee of drie personen.
Art. 11

Van de commissarissen
Een der commissarissen is belast met het bijhouden van de notulen van alle
vergaderingen.
Zij vervangen de voorzitter, secretaris/esse of penningmeester bij tijdelijke
afwezigheid.

Art. 12

Van de vergadering
Op de jaarvergaderingen moeten de volgende te behandelen zaken:
a. Algemeen verslag van de voorzitter
b. Verslag van de secretaris/esse
c. Verslag van de penningmeester/esse, benoeming kascommissie
d. Verslag van de commissie zoals bedoeld in de statuten art. 13-2
e. Verslag van de verschillende commissie en functionarissen.

Art. 13 Op de jaarvergadering heeft verkiezing plaats van een bestuur.
Art. 14 Minstens eenmaal per drie maanden dient er een bestuursvergadering plaats te
vinden.

Art. 15 Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, over zaken in de regel
mondeling en waar niet anders staat vermeld, steeds bij volstrekte meerderheid van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Art. 16

Contributie
De betaling van contributie geschiedt op schriftelijk verzoek van het bestuur. Zie ook
art. 5 van het H.R. punt 2. Het bedrag van de jaarlijkse contributie wordt jaarlijks door
de algemene vergadering vastgesteld.
In bijzondere gevallen kan het bestuur beslissen over een geleidelijke betaling van de
contributie.
Leden die zich na 1 augustus van enig boekjaar aanmelden, kunnen volstaan met de
helft van de jaarlijkse contributie.

Art. 17

Courses en oefeningen
Het renreglement, vastgesteld door de Raad van beheer, moet bij alle courses en
oefeningen stipt worden nageleefd.

Art. 18

Slotbepalingen
In alle gevallen waarin het H.R. niet voldoende of in het geheel niet voorziet, heeft het
bestuur het recht die maatregelen te treffen die het nodig mocht oordelen, mits niet in
strijd met de wet en met de statuten dezer vereniging en de bepalingen van de Raad
van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Gewijzigd, gelijktijdig met de wijzigingsvoorstellen-statuten d.d. 1 december 1979

