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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING 

“HET NEDERLANDSE APPALOOSA STAMBOEK” 
 

artikel 1: Het Huishoudelijk Reglement is niet in strijd met de statuten van het Nederlandse Appaloosa Stamboek. 
1b De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg, tussen (aspirant-)leden of (aspirant-) aangeslotenen mag 
niet worden gediscrimineerd. 

1c:  Het Nederlands Appaloosa Stamboek heeft  een Commissie van Beroep ingesteld.  
Reglementen hiervoor zijn besproken en vastgelegd.  
Het tarief,de kosten voor het in beroep gaan, wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de tarievenlijst. 
 

BESTUUR 

artikel 2: Het Bestuur bestaat uit tenminste 5 personen waarvan één de voorzitter is. De bestuursleden zijn altijd lid van 
de vereniging en niet ouder dan 70 jaar op het moment van hun verkiezing. Bestuursleden mogen niet in familierelatie tot 
in de 2e graad met elkaar staan. 
 

artikel 3: Het Bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig acht, of vergadert na 
schriftelijke aanvrage van de meerderheid der bestuursleden. De aanvrage moet ingediend worden bij de secretaris. 
Tenminste 14 dagen en ten hoogste na de aanvrage dient de vergadering plaats te vinden. 
  

artikel 4: De leden van het bestuur kunnen zich bij aftreding herkiesbaar stellen. 
 

artikel 5: De leden van het bestuur treden uiterlijk om de 4 jaar af. De voorzitter en de ondervoorzitter mogen niet in 
eenzelfde jaar aftreden. De voorzitter heeft een zittingsperiode van 4 jaar en kan zich herkiesbaar stellen. 
 

artikel 6: Het bestuur maakt een rooster van aftreden op. Bij tussentijdse verkiezingen treedt het bestuurslid af op de 
datum waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden. 
 

artikel 7: De bestuursleden worden door de ledenvergadering benoemd. 
Het bestuur maakt hiervoor een voordracht op. Tenminste 10 leden hebben bij een, met vermelding van hun naam en 
adres, door hen ondertekend schrijven, het recht om binnen 14 dagen na bekendmaking van kandidatuur daaraan een 
kandidaat toe te voegen. 
Nieuwe bestuursleden worden door de ledenvergadering benoemd. In het geval van meer dan één kandidaat voor één 
bestuursfunctie wordt de kandidaat die de meeste stemmen krijgt benoemd. In het geval van één kandidaat voor één 
functie wordt deze benoemd indien hij/zij meer voor dan tegenstemmen krijgt. 
Aftredende bestuursleden die zich herkiesbaar hebben gesteld, worden automatisch herbenoemd, tenzij er voor 
betreffende bestuursvacature één of meerdere tegenkandidaten zijn voorgedragen conform de in de statuten beschreven 
procedure. 
 

artikel 8: Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks gekozen uit en door het bestuur. De voorzitter wordt op de ledenvergadering 
door de leden gekozen. 
 

artikel 9: In dringende gevallen kan het dagelijks bestuur naar eigen oordeel maatregelen nemen in het belang van de 
vereniging. De voorzitter is verplicht binnen 8 dagen hiervan kennis te geven aan alle bestuursleden, met omschrijving van 
redenen waarom tot die maatregelen is overgegaan. 
 

artikel 10: Het bestuur geeft instructies aan de secretaris(sen) en penningmeester en ziet er op toe dat de jury en de 
controleurs de taken conform de reglementen uitvoert. Het bestuur benoemt jaarlijks de juryvoorzitter van de te houden 
keuringen. 
 

artikel 11: Het bestuur is bevoegd onder blijvende verantwoordelijkheid, werkzaamheden aan derden op te dragen en te 
laten uitvoeren. 
 

artikel 12: De secretaris houdt de notulen van alle vergaderingen bij en geeft jaarlijks verslag van het welzijn van de 
vereniging op de ledenvergadering. 
 

artikel 13: De secretaris voert de dagelijkse correspondentie waarvan hij afschrift houdt. In zaken betreffende het 
algemeen belang der vereniging pleegt hij overleg met het dagelijks bestuur. 
 

artikel 14: De penningmeester voert het financieel beheer, onder toezicht van het bestuur en legt jaarlijks aan de leden-
vergadering rekening en verantwoording af. De secretaris/ penningmeester sluit op 31 december van het verenigingsjaar 
de jaarrekening en geeft het bestuur vóór 1 maart een overzicht van het financiële beheer van de vereniging. 
Nadat een financiële commissie schriftelijk rapport zal hebben uitgebracht, zal de ledenvergadering décharge verlenen. 
De bedoelde financiële commissie zal bestaan uit twee leden, die op de ledenvergadering worden benoemd. Tevens 
wordt een plaatsvervangend lid aangewezen. 
 

LEDENVERGADERING 

artikel 15: Jaarlijks, voor de maand mei, dient de ledenvergadering plaats te vinden. Het bestuur wijst de plaats der 
vergadering aan. Hierbij geeft de secretaris/penningmeester zijn jaaroverzicht. 



 4 

 

artikel 16: Jaarlijks zal op de ledenvergadering de contributie voor het komende jaar worden vastgesteld. 
 

artikel 17: Alleen leden die hun contributie voor aanvraag van de ledenvergadering hebben voldaan, zijn stemgerechtigd.  
 

artikel 18: Leden kunnen voor de ledenvergadering de agenda aanvullen met een onderwerp, mits dit verzoek met 
duidelijke redenen is omkleed en uiterlijk 14 dagen voor de aanvraag van de vergadering bij de secretaris is ingediend. 
Staande de vergadering kan door één of meer leden een amendement worden ingediend. 
Onder amendement wordt verstaan: kleine tekstuele aanpassingen die het voorstel verduidelijken en/of aanvullen, maar 
niet de essentie van het voorstel wijzigen. (2008) 
 

artikel 19: Buitengewone ledenvergaderingen vinden plaats zo vaak het bestuur dit noodzakelijk acht. In de oproeping 
dient duidelijk de reden hiertoe vermeld te zijn. 
 

artikel 20: Oproepingen voor de ledenvergaderingen moeten tenminste 21 dagen van te voren plaatsvinden, met opgave 
van de te behandelen punten, hetzij per verenigingsorgaan, hetzij per afzonderlijk schrijven. Slechts over de in de 
oproeping vermelde agendapunten kan een besluit worden genomen. Tenminste 10 leden zijn bevoegd, met vermelding 
van hun naam en adres en handtekening, binnen 14 dagen na bekendmaking van de agenda van de agenda het bestuur 
schriftelijk te verzoeken de agenda aan te vullen, mits het verzoek met redenen is omkleed. 
 

artikel 21: De voorzitter leidt de vergadering. Hij geeft en ontneemt naar zijn goeddunken de leden het woord. Bij 
afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter zijn plaats in. 
 

artikel 22: Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt vastgesteld: 
a) jaarverslag 
b) rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar 
c) balans 
d) begroting 
e) tarievenlijst 
 

STEMMINGEN 

artikel 23: Ieder stemgerechtigd lid ter vergadering aanwezig brengt één stem uit. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. 
 

artikel 24: Stemmen over personen geschiedt schriftelijk met gesloten briefjes. Niet of niet behoorlijk ingevulde 
stembriefjes zijn niet geldig en worden bij bepaling van de meerderheid afgetrokken van het totaal aantal uitgebrachte 
stemmen. Onder de meerderheid moet worden verstaan de helft + één van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 
Wanneer bij een eerste stemming niemand de vereiste meerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede stemming 
overgegaan. Ingeval ook dan geen vereiste meerderheid wordt verkregen, beslist het lot. 
 

VERGOEDINGEN 

artikel 25: Bestuursleden kunnen een vergoeding van de door hen gemaakte kosten ontvangen. De reis- en verblijfkosten 
dienen zo laag mogelijk te worden gehouden naar door het bestuur vastgestelde maatstaven. Declaraties dienen per 
kwartaal te worden ingezonden. 
 

artikel 26: Aan de juryleden en veulencontroleurs worden alle uitgaven vergoed, die zijn gedaan in het belang van de 
vereniging. Ook deze reis- en verblijfkosten dienen zo laag mogelijk te worden gehouden naar door het bestuur 
vastgestelde maatstaven. 
 

SCHORSING EN ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP VAN LEDEN 

artikel 27: Conform artikel 14 van de statuten heeft het bestuur de bevoegdheid om leden en/of gezinsleden te schorsen 
en te ontzetten uit het lidmaatschap. 
 

WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK, HET STAMBOEK- OF HET KEURINGSREGLEMENT 

artikel 28: 
Besluiten tot wijzigingen van het huishoudelijk, het stamboek- of het keuringsreglement dienen op de ledenvergadering 
genomen te worden, na op de agenda voor deze ledenvergadering aangekondigd en omschreven te zijn. Wijzigingen 
kunnen worden aangenomen met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. 
 

SLOTBEPALING 

artikel 29: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 

Goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering d.d. 14-4-1981. 
aangenomen wijziging LV 2011, 
aangenomen aanvulling LV 26 april 2018. 
 


