
HUISHOUDELIJK	  REGLEMENT	  
Rij-‐	  en	  Jachtvereniging	  DE	  KEMPEN	  

	  
	  
DE	  LEDEN	  
	  
ART.	  1	  	   Aanmelding	  voor	  het	  lidmaatschap	  

Degene	  die	  als	  lid	  van	  de	  vereniging	  wil	  toetreden	  maakt	  dit	  	   	  
verlangen	  kenbaar	  aan	  de	  secretaris.	  

	  
Art.	  2	   	   naast	  de	  voorwaarden	  in	  de	  statuten	  Art.5	  t/m	  10	  t.a.v.	  het	  
	   	   lidmaatschap	  gesteld,	  moet	  van	  een	  kandidaat	  lig	  worden	  
	   	   gesteld:	  

1. dat	  zijn/haar	  instelling	  zodanig	  is,	  dat	  zij/hij	  het	  lidmaatschap	  en	  
de	  naam	  van	  de	  vereniging	  niet	  zullen	  schaden	  

2. verwacht	  kan	  worden	  dat	  zijn/haar	  handelingen	  aan	  de	  	  
vereniging	  of	  aan	  de	  belangen	  hiervan	  geen	  schade	  zullen	  
toebrengen	  

3. indien	  zijn/haar	  vorig	  lidmaatschap	  wegens	  wanbetaling	  is	  
beeindigd,	  zijn	  schuld	  aan	  de	  vereniging	  eerst	  wordt	  
aangezuiverd.	  

	  
Art.	  3	   	   Kandidaatstelling	  
	   	   Naam,	  adres	  en	  woonplaats	  van	  ieder	  kandidaat	  lid	  worden	  zo	  
	   	   spoedig	  mogelijk,	  na	  ontvangst	  van	  de	  desbetreffende	  aanvraag	  
	   	   voor	  het	  lidmaatschap,	  aan	  de	  leden	  der	  vereniging	  bekend	  
	   	   gemaakt.	  Indien	  mogelijk	  in	  het	  verenigingsboekje.	  
	  
Art.	  4	   	   Binnen	  30	  dagen	  na	  de	  bekendmaking	  der	  kandidaatstelling	  kan	  
	   	   ieder	  lid	  een	  met	  reden	  omkleed	  bezwaarschrift	  tegen	  de	  	  
	   	   betrokken	  kandidaat	  bij	  de	  secretaris	  indienen.	  
	   	   Een	  zodanig	  bezwaarschrift	  wordt	  door	  de	  secretaris	  uiterlijk	  op	  de	  
	   	   Eerstvolgende	  bestuurs-‐vergadering	  aan	  het	  bestuur	  voorgelegd.	  
	  
Art.	  5	   	   Aanneming	  cq.	  Afwijzing	  lid	  
	   	   Het	  bestuur	  is	  bevoegd	  een	  aan	  hem	  voorgelegd	  bezwaarschrift,	  	  

na	  degelijke	  bestudering,	  te	  aanvaarden	  en	  zonder	  opgaaf	  van	  	  
	   redenen	  de	  toelating	  van	  betrokken	  kandidaat	  te	  weigeren.	  Van	  	  
	   deze	  weigering	  wordt	  de	  kandidaat	  door	  de	  secretaris	  in	  kennis	  
	   gesteld.	  

Art.	  7;	  statuten.	  
	  
Art.	  6	   	   Rechten	  en	  plichten	  der	  leden	  en	  ereleden	  
	   	   Gewone	  leden	  en	  ereleden	  hebben	  gelijke	  rechten,	  behoudens	  
	   	   Het	  stemrecht	  op	  de	  algemene	  vergadering:	  voor	  leden	  1	  stem	  en	  
	   	   voor	  ereleden	  en	  leden	  beneden	  de	  leeftijd	  van	  16	  jaar	  geen	  
	   	   stem.	  De	  leden	  kunnen	  hun	  rechten	  slechts	  uitoefenen	  indien	  zij	  
	   	   aan	  al	  hun	  financiele	  verplichtingen	  jegens	  de	  vereniging	  hebben	  
	   	   voldaan,	  waarbij	  een	  periode	  van	  max.	  3	  maanden	  achterstand	  in	  



	   	   het	  voldoen	  van	  een	  schuld	  zal	  worden	  aanvaard.	  Langer	  
	   	   uitstaande	  schulden	  worden	  aangemerkt	  als	  wanbetaling,	  mits	  
	   	   betrokken	  lid	  kan	  aantonen	  dat	  de	  achterstand	  buiten	  zijn	  schuld	  
	   	   is	  ontstaan.	  Op	  zodanige	  leden	  kan	  het	  bestuur	  het	  gestelde	  in	  Art.	  
	   	   12	  van	  de	  statuten	  van	  toepassing	  brengen.	  
	  
Art.	  7	   	   Donateurs	  
	   	   Ofschoon	  de	  vereniging	  geen	  donateurs	  kens,	  zijn	  giften	  van	  welke	  
	   	   aard	  dan	  ook	  altijd	  welkom.	  Midel	  gevers	  hebben	  echter	  geen	  
	   	   stemrecht	  en	  kunnen	  geen	  aanspraak	  maken	  op	  diensten	  die	  de	  
	   	   vereniging	  haar	  leden	  verleent.	  
	  
Art.	  8	   	   Beeindiging	  van	  het	  lidmaatschap	  c.q.	  erelidmaatschap	  
	   	   Indien	  een	  lid	  zijn	  lidmaatschap	  niet	  tijdig,	  overeenkomstig	  het	  
	   	   bepaalde	  in	  Art.	  9	  van	  de	  statuten,	  heeft	  opgezegd,	  blijft	  hij	  
	   	   verplicht	  de	  contributie	  en/of	  lopende	  betalingen	  voor	  het	  
	   	   lopende	  verenigingsjaar	  te	  voldoen.	  De	  rechten	  van	  het	  
	   	   lidmaatschap	  nemen	  een	  einde	  op	  de	  dag	  of	  datum	  tegen	  welke	  
	   	   het	  lidmaatschap	  is	  opgezegd.	  
	   	   Leden	  die	  hun	  verplichtingen	  jegens	  de	  vereniging	  3	  maanden	  na	  
	   	   ontvangst	  van	  de	  rekening	  nog	  niet	  hebben	  voldaan,	  zullen	  op	  die	  
	   	   datum	  hun	  rechten	  als	  lid	  verliezen	  en	  wegens	  wanbetaling	  als	  lid	  
	   	   van	  de	  vereniging	  worden	  afgevoerd,	  zonder	  dat	  dit	  hun	  ontheft	  
	   	   van	  de	  verplichtingen	  de	  rekening	  voor	  het	  lopende	  verenigingsjaar	  
	   	   alsnog	  te	  betalen.	  
	   	   Na	  de	  betaling	  van	  hun	  rekening	  kunnen	  zij	  door	  het	  bestuur	  in	  
	   	   hun	  rechten	  worden	  hersteld.	  In	  dat	  geval	  zal	  de	  afvoering	  als	  lid	  
	   	   teniet	  worden	  gedaan.	  
	  
Art.	  9	   	   Samenwerking	  met	  andere	  verenigingen	  
	   	   In	  Nederland	  gevestigde	  clubs,	  organisaties	  e.d.	  (verder	  in	  dit	  	  
	   	   reglement	  aangeduid	  als	  organisaties),	  waarvan	  de	  doelstellingen	  
	   	   overeenstemmen	  met	  die	  van	  de	  vereniging,	  kunnen	  worden	  
	   	   beschouwd	  als	  erkende	  organisaties.	  
	  
Art.	  10	  	   Geschillen	  
	   	   Geschillen	  tussen	  de	  leden	  onderling	  worden,	  indien	  althans	  geen	  
	   	   overeenstemming	  te	  bereiken	  valt,	  beslist	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  
	   	   vereniging,	  ook	  voor	  zover	  het	  een	  wedstrijdaangelegenheid	  
	   	   betrefd.	  
	  
Art.	  11	  	   Verkiezingen	  

De	  bestuursleden	  van	  de	  vereniging	  worden	  voor	  de	  rijd	  van	  drie	  
achtereenvolgende	  jaren	  door	  de	  algemene	  vergadering	  	  
gekozen	  uit	  de	  stemgerechtigde	  leden.	  	  
Jaarlijks,	  op	  de	  dag	  van	  de	  algemene	  vergadering,	  treedt	  een	  	  
derde	  gedeelte	  der	  bestuursleden	  af	  volgens	  een	  door	  het	  bestuur	  	  
vast	  te	  stellen	  rooster	  (statuten	  Art.	  11).	  De	  aftredende	  leden	  zijn	  
herkiesbaar,	  doch	  moeten	  wel	  opnieuw	  kandidaat	  worden	  	  



gesteld.	  
Zij	  die	  ter	  vervulling	  van	  een	  vacature	  tussentijds	  zijn	  benoemd,	  	  
treden	  af	  op	  de	  eerste	  algemene	  vergadering,	  kunnen	  zich	  dan	  	  
kandidaat	  stellen	  en	  gekozen	  worden	  volgens	  de	  normale	  	  
procedure.	  
	  
In	  de	  oproep	  voor	  de	  jaarlijkse	  algemene	  vergadering	  worden	  aan	  	  
de	  leden	  de	  namen	  bekend	  gemaakt	  van	  die	  bestuursleden	  	  
welke	  voor	  periodiek	  aftreden	  in	  aanmerking	  komen,	  onder	  	  
vermelding	  of	  zij	  zich	  al	  dan	  niet	  herkiesbaar	  stellen.	  
	  
Voorts	  worden	  in	  de	  oproep	  de	  namen	  genoemd	  van	  de	  leden	  	  
die	  door	  het	  bestuur	  worden	  voorgesteld	  voor	  verkiezing	  tot	  	  
bestuurslid	  ter	  vervulling	  van	  de	  ontstane	  vacatures,	  danwel	  indien	  	  
het	  bestuur	  dit	  wenst	  ter	  uitbreiding	  van	  het	  aantal	  bestuursleden.	  

	  
Art.	  12	  	   Kandidaatstelling	  door	  leden	  
	   	   Stemgerechtigde	  eden	  hebben	  eveneens	  het	  recht	  kandidaten	  	  

te	  stellen,	  mits	  desbetreffende	  voordracht	  schriftelijk	  bij	  het	  	  
secretariaat	  wordt	  ingediend,	  uiterlijk	  10	  dagen	  voor	  de	  algemene	  
vergadering.	  

	  
Art.	  13	  	   Het	  stemmen	  
	   	   Het	  stemrecht	  is	  geregeld	  in	  de	  statuten,	  Art.	  20.	  	  

Over	  personen	  zal	  schriftelijk	  worden	  gestemd,	  over	  zaken	  kan	  	  
mondeling	  worden	  gestemd.	  Op	  voorstel	  van	  de	  voorzitter	  kan	  de	  
algemene	  vergadering	  echter	  beslissen	  of	  het	  stemmen	  voor	  de	  	  
verkiezing	  schriftelijk	  of	  mondeling	  zal	  geschieden.	  Indien	  geen	  
overeenstemming	  over	  het	  stemmen	  kan	  worden	  bereikt,	  zal	  de	  	  
stemming	  schriftelijk	  geschieden.	  
	  
Overigens	  is	  het	  bepaalde	  in	  statuten	  Art.	  20	  verder	  van	  
toepassing.	  
	  
Indien	  er	  tit	  schriftelijke	  stemming	  wordt	  besloten,	  benoemd	  de	  	  
voorzitter	  uit	  de	  aanwezige	  stemgerechtigde	  keden	  een	  commissie	  	  
van	  stemopneming,	  bestaande	  uit	  twee	  leden,	  die	  de	  stembriefjes	  	  
in	  ontvangst	  nemen,	  onderzoeken	  of	  het	  getal	  van	  de	  stembriefjes	  
overeenkomt	  met	  het	  aantal	  stemgerechtigde	  leden,	  de	  briefjes	  	  
opent,	  opleest,	  beslist	  over	  de	  geldigheid	  en	  na	  afloop	  der	  	  
stemming	  verslag	  uitbrengt	  over	  de	  uitslag	  der	  stemming.	  	  
Ieder	  stemgerechtigd	  lid	  brengt	  persoonlijk	  zijn	  stem	  uit.	  Stemmen	  bij	  
volmacht	  is	  toegestaan	  (statuten	  Art.	  20).	  

	  
Art.	  14	  	   Voorzitter	  
	   	   Het	  bestuur	  beslit	  in	  zijn	  vergaderingen	  bij	  meerderheid	  van	  	  

stemmen.	  Bij	  staking	  van	  stemmen	  beslist	  de	  voorzitter.	  Indien	  	  
minder	  dan	  eenderde	  van	  de	  bestuursleden	  aanwezig	  is,	  wordt	  de	  
beslissing	  genomen	  onder	  voorwaarde	  dat	  de	  eerstvolgende	  	  



vergadering	  deze	  goedkeurt.	  
	  
De	  voorzitter	  houdt	  toezicht	  op	  de	  gang	  van	  zaken	  in	  het	  	  
algemeen	  en	  op	  de	  werkzaamheden	  van	  het	  secretariaat.	  Hij	  kan	  	  
dit	  delegeren	  aan	  de	  bestuurdleden	  door	  elk	  van	  hen	  een	  taak	  	  
toe	  te	  kennen.	  De	  voorzitter	  belegt	  de	  jaarlijkse	  algemene	  	  
vergadering	  alsook	  de	  vergaringen	  van	  het	  bestuur,	  met	  welker	  	  
leiding	  hij	  is	  belast.	  Bij	  zijn	  afwezigheid	  wordt	  hij	  vervangen	  door	  de	  
secretaris	  en	  zo	  deze	  niet	  aanwezig	  is	  door	  het	  oudste	  in	  functie	  	  
zijnde	  bestuurslid.	  

	  
Art.	  15.	   Secretaris	  
	   	   De	  secretaris	  is	  het	  hoofd	  van	  het	  secretariaat.	  Hij	  is	  belast	  met	  de	  	  

leiding	  van	  het	  secretariaat	  en	  de	  schriftelijke	  afwikkeling	  van	  	  
sportzaken.	  Hij	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  notulering	  van	  het	  
verhandelde,	  zowel	  in	  de	  algemene-‐	  alsmede	  	  
bestuursvergaderingen.	  Hij	  is	  belast	  met	  de	  controle	  op	  alle	  door	  	  
de	  vereniging	  te	  organiseren	  evenementen.	  Hij	  voert	  besprekingen	  	  
met	  organisaties	  op	  paardensportgebied	  indien	  dit	  wenselijk	  of	  
noodzakelijk	  wordt	  geacht.	  Van	  al	  zijn	  daden	  is	  hij	  verantwoording	  
verschuldigd	  aan	  het	  bestuur.	  In	  overleg	  met	  de	  voorzitter	  kan	  hij,	  	  
indien	  noodzakelijk,	  een	  gedeelte	  van	  zijn	  werkzaamheden	  	  
delegeren	  aan	  een	  collega	  bestuurslid.	  

	  
Art.	  16	  	   Penningmeester	  
	   	   De	  penningmeester	  is	  belast	  met	  het	  beheer	  over	  de	  financiele	  	  

middelen	  van	  de	  vereniging.	  Voor	  zover	  zulks	  strekt	  tot	  uitvoering	  	  
der	  statuten	  of	  van	  het	  huishoudelijk	  reglement,	  danwel	  van	  	  
besluiten	  door	  de	  algemene	  vergadering	  genomen	  of	  te	  	  
behoeve	  van	  de	  dagelijkse	  leiding	  wordt	  vereist,	  is	  hij	  gerechtigd	  	  
over	  de	  gelden	  der	  vereniging	  te	  beschikken.	  Hij	  brengt	  op	  de	  	  
jaarlijkse	  algemene	  vergadering	  namens	  het	  bestuur	  verslag	  uit	  	  
van	  zijn	  handelingen	  in	  het	  afgelopen	  verenigingsjaar	  en	  doet	  	  
rekening	  en	  verantwoording	  van	  zijn	  financieel	  beheer.	  	  
Bij	  zijn	  aftreden,	  ook	  tussentijds,	  legt	  hij	  tegenover	  het	  bestuur	  	  
rekening	  en	  verwantwoording	  af	  van	  het	  door	  hem	  sedert	  zijn	  	  
laatste	  decharge	  te	  verlenen.	  	  
Voor	  uitgaven	  of	  betalingen	  boven	  F	  1.000,-‐	  zal	  de	  	  
penningmeester	  eerst	  overleg	  plegen	  met	  het	  bestuur	  en	  deze	  zal	  	  
dan	  evt.	  Decharge	  verlenen.	  	  
Een	  door	  het	  bestuur	  aan	  te	  wijzen	  bestuurslid	  is	  bevoegd	  te	  allen	  	  
tijde	  de	  boeken,	  bescheiden	  en	  de	  kas	  van	  de	  penningmeester	  te	  
controleren,	  mits	  tenminste	  8	  dagen	  tevoren	  hiervan	  schriftelijk	  	  
kennis	  is	  gegeven	  aan	  de	  penningmeester.	  

	  
Art.	  17	  	   Kascommissie	  
	   	   De	  jaarlijkse	  algemene	  vergadering	  benoemd	  elk	  jaar	  een	  	  

kascommissie,	  bestaande	  uit	  twee	  leden	  en	  een	  	  
plaatsvervangend	  lid,	  die	  belast	  worden	  met	  het	  op	  de	  volgende	  	  



jaarlijkse	  algemene	  vergadering	  uitbrengen	  van	  een	  verslag	  over	  	  
rekening	  en	  verantwoording	  van	  de	  penningmeester	  over	  het	  	  
afgelopen	  verenigingsjaar.	  De	  penningmeester	  is	  verplicht	  	  
rekening	  en	  verantwoording,	  benevens	  de	  benodigde	  	  
bescheiden,	  ten	  minste	  twee	  weken	  voor	  de	  datum	  der	  algemene	  	  
jaarvergaring	  aan	  de	  kascommissie	  te	  overleggen.	  

	  
Art.	  18	  	   Vergoedingen	  
	   	   In	  het	  algemeen	  zullen	  geen	  vergoedingen	  worden	  verstekt	  aan	  	  

de	  leden	  van	  het	  bestuur.	  Aan	  het	  secretariaat	  zullen	  normaliter	  	  
worden	  vergoed	  al	  die	  kosten	  die	  noodzakelijk	  zijn	  tot	  	  
instandhouding	  van	  het	  secretariaat.	  Nader	  te	  omschrijven	  als	  	  
kosten	  voor:	  porto	  –	  drukwerk	  –	  kopieerwerk	  –	  telefoon	  –	  etc.	  Indien	  
reizen	  t.b.v.	  de	  vereniging	  gemaakt	  moeten	  worden,	  komen	  deze	  	  
evt.	  voor	  vergoeding	  in	  aanmerking,	  dit	  na	  overleg	  met	  het	  	  
bestuur.	  	  
Vergoed	  worden	  verder	  de	  vergaderingskosten	  zoals	  zaalhuur	  en	  evt.	  
verteringen.	  

	  
Art.	  19	  	   Ontbinding	  
	   	   Voor	  verdere	  bijzonderheden	  hieromtrent:	  zie	  statuten	  Art.	  23,	  1	  
	   	   t/m	  4.	  
	  
Art.	  20	  	   Besluiten	  
	   	   De	  algemene	  vergadering	  heeft	  het	  recht	  bindende	  besluiten	  te	  	  

nemen	  in	  alle	  zaken	  welke	  niet	  bij	  statuten	  of	  huishoudelijk	  	  
reglement	  ter	  beslissing	  zijn	  opgedragen	  aan	  het	  bestuur.	  	  
Zij	  neemt	  haar	  besluiten,	  voor	  zover	  statuten	  of	  huishoudelijk	  	  
reglement	  niet	  ander	  bepalen,	  met	  gewone	  meerderheid	  van	  	  
stemmen.	  

	  
Art.	  21	  	   Meningsverschil	  
	   	   Bij	  meningsverschil	  omtrent	  uitleg	  van	  bepalingen	  van	  dit	  	  

huishoudelijk	  reglement,	  beslist	  het	  bestuur.	  


