Huishoudelijk Reglement
Rijvereniging “De Karwats” Blerick
Versie 12 oktober 2018

Artikel 1- Algemene bepalingen
1. De verenigingsaccommodatie is gelegen aan de Hoverhofweg te Hout-Blerick en bestaat uit een
oefenterrein voor het geven van instructielessen in clubverband.
2. Als er geen les gegeven wordt kan het terrein ook door individuele leden gebruikt worden.

Artikel 2 - Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij
de secretaris. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de
betrokkene tevens te worden ondertekend door de ouders en/of verzorgers.
2. Aanmelding voor het Rijdend lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich
aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS. De aanmelding voor het lidmaatschap van
KNHS geschiedt door het bestuur van de vereniging. Steunende leden behoeven niet aangemeld te
worden als lid van de KNHS, tenzij deze leden dit uitdrukkelijk wensen of zitting nemen in het bestuur.
3. De betrokkene kan alleen als Rijdend lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de
betrokkene tevens lid van de in lid 2 genoemde vereniging is. Alsdan zijn voor de duur van het
lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing de
statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde vereniging. Steunende leden behoeven niet lid te
zijn van de in artikel 2 genoemde vereniging.
4. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan
op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap
besluiten.
5. De leden kunnen de statuten en reglementen raadplegen. Deze staan op de site van RV “de Karwats”
Blerick.
De statuten en reglementen van de onder 2 vermelde vereniging kunnen op verzoek van de
betrokkene tegen betaling bij het federatiebureau van de KNHS worden verkregen.

Artikel 3 - Categorieën van leden
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

De vereniging kent:
Rijdende leden inclusief wedstrijden en lessen;
Rijdende leden inclusief wedstrijden, exclusief lessen;
Junior leden.
Steunende leden.
Ereleden
In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan welke
wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden
tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.
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3. Alleen leden van 18 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van
leden tot 18 jaar kan ter vergadering door een ouder of verzorger worden uitgeoefend.
4. Ereleden betalen geen contributie.

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de leden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich voorts:
a) Desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te
zenden aan het federatiebestuur van de KNHS, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van
appèl van de KNHS;
b) het bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de boekhouding en de
administratie met de daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar het bestuur zulks
aangeeft;
c) om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk
te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde;
d) zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de
KNHS.
2. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele
toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere
verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
3. Het verlenen van medewerking op verzoek van het bestuur, aan door de vereniging te organiseren
wedstrijden en andere evenementen. Ieder lid is verplicht acht uur per jaar mee te helpen (of een
vervanger te sturen) bij clubactiviteiten. Indien dit niet gebeurd kan de club het betreffende lid een
boete opleggen van € 100.- (besluit ledenvergadering 24-03-2006).
4. Contributie en andere financiële verplichtingen bij vooruitbetaling te voldoen. Opzegging als lid geeft
geen aanspraak op restitutie van reeds betaalde contributie.
5. Rekeningen gericht aan leden, dienen binnen een maand na dagtekening te zijn betaald via de bank of
contant bij de penningmeester.
6. Indien betalingsherinneringen verstuurd worden, zal € 5.- administratie kosten per herinnering in
rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Bestuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd leden met wie de vereniging een overeenkomst heeft
gesloten die tot een belangenverstrengeling zou kunnen leiden.
3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.
4. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de
algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen
vicevoorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter
treedt.
5. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet
ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp
wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden
genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
6. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een
meerderheid van ten minste twee derde van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
7. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
8. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in
dit artikel niet is afgeweken.
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Artikel 6 - Verkiezingen en benoemingen
1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling
en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld,
geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
2. Alle kandidaten voor de in lid I bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn.
3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring van
de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.
4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, nadat
een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatsteling en benoeming
aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van
de vacature(‘s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.

Artikel 7 – Het secretariaat / penningmeester
1. Zonder voorafgaande goedkeuring van het bestuur, kan de penningmeester uitgaven doen binnen de
op de najaarsvergadering goedgekeurde begroting en buiten deze tot maximaal € 250,- per jaar.
2. Naast de gebruikelijke onkosten vergoeding ontvangt de secretaris en / of penningmeester jaarlijks
een door het bestuur vast te stellen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.
3. De penningmeester kan binnen eigen bevoegdheid tot € 250,- (per jaar) kasgeld geven aan de
secretaris.
4. Ieder jaar moet de penningmeester een financieel verslag overleggen aan het bestuur.
5. De voorzitter of diens plaatsvervanger moet te allen tijde inzage hebben in de financiële bankzaken
(rekening courant en spaarrekening) via Internet.

Artikel 8 – Algemene Verordening Gegevensbeheer
1. In verband met de AVG moeten van alle leden toestemmingen vastgelegd worden over privacy
gevoelige gegevens.
2. Op de site van RV “de Karwats” staat de privacyverklaring welke door de vereniging is opgesteld.
3. De vereniging bewaart uw gegevens volgens deze privacyverklaring.
4. Op het inschrijfformulier van de vereniging worden privacy vragen gesteld welke met JA of NEE
beantwoord moeten worden.
5. Voor bestaande leden is deze verplichting ook aanwezig. De leden moeten dit formulier met vragen
invullen of besluiten dat tijdens de algemene ledenvergadering hierover een besluit genomen wordt
zodat deze gegevens bewaard mogen worden. Indien een lid tegen dit besluit is moeten alle leden
alsnog deze formulieren invullen.

Artikel 9 - Officiële mededelingen
1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door
het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle
uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.
2. De leden ontvangen de officiële mededelingen. (digitaal of indien dit niet mogelijk is per post)
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Artikel 9 - Onderscheidingen leden / diversen
1. Onderscheidingen (tijdens voorjaarsledenvergadering)
 25 jaar lid vereniging - Onderscheiding op ledenvergadering - Blijvende herinnering - Bloemen
 40 jaar lid vereniging - Onderscheiding op ledenvergadering - Blijvende herinnering - Bloemen
 50 jaar lid vereniging - Onderscheiding op ledenvergadering - Blijvende herinnering - Bloemen
 60 jaar lid vereniging - Onderscheiding op ledenvergadering - Blijvende herinnering - Bloemen
 75 jaar lid vereniging - Onderscheiding op ledenvergadering - Blijvende herinnering - Bloemen
2. Kampioenschap.
 Een kampioenschap behaald in een wedstrijd georganiseerd onder toezicht van de KNHS.
Regionaal, landelijk of internationaal indoor of outdoor in een officiële rubriek, dan bied de
vereniging de mogelijkheid om een receptie te organiseren. Bijdrage vereniging € 175,-. Indien
men hiervan geen gebruikt maakt krijgt de kampioen een attentie van de vereniging.
3. Huwelijk
 Bij huwelijk, 25, 40, 50, en 60 jarig huwelijk.
Op verzoek van lid. Het bruidspaar wordt met de koets gereden (route in overleg) eventueel
onder begeleiding van ruiters te paard. (Bijdrage vereniging te bepalen door bestuur)
Alleen uitnodiging receptie: cadeau € 25,Uitnodiging zustervereniging of vereniging in het dorp voor receptie € 25,4. Geboorten:
 Lid dat vader of moeder wordt: kaartje (indien er een geboortekaartje bij het secretariaat bezorgd
wordt)
5. Overlijden
 Bij overlijden van een lid zorgt de vereniging voor een condoleance kaart.
Als een lid dit wenst kan de vereniging zorg dragen voor een paard en wagen om de kist naar de
laatste rustplaats te begeleiden. (Bijdrage vereniging te bepalen door bestuur)
6. Langdurige ziekte
 Bij langdurige ziekte krijgt de zieke een attentie vanuit de vereniging
(besluit ledenvergadering 29-09-2008)
Vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 19 September 2003
Aangepast op voorjaarsledenvergadering 26 maart 2010
Aangepast op de najaarsledenvergadering 12 oktober 2018

De vice-voorzitter,

De secretaris,

P.H.J. Keunen

B.W.H. Francken-Becks
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