
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

STICHTING NEDERLANDSE DRAF- EN RENSPORT 

Artikel 1 

I De Stichting Nederlandse Draf- en Rensport(N.D.R.) heeft ingevolge 

haar Statuten de taak het bevorderen van de draf- en rensport en de 

fokkerij van Dravers en Engelse Volbloeds in Nederland, één en ander 

in de ruimste zin van het woord, en het bevorderen van de 

bedrijfseconomische situatie in de draf- en rensport en het daartoe 

beheren en bestemmen van de beschikbare geldmiddelen. 

II In dit reglement en de in artikel 3 genoemde reglementen wordt de 

Stichting Nederlandse Draf- en Rensport verder aangeduid met “de 

Stichting”. 

III Onder de Stichting dient in de reglementen te worden verstaan het 

Bestuur of de Ledenraad van de Stichting of de Algemeen Secretaris van 

de Stichting, al naar gelang de taakstelling, zoals vastgelegd in de 

Statuten. 

IV Organen van de Stichting zijn: de Ledenraad, het Bestuur, de 

afdelingsbesturen, de afdelingsvergaderingen, het Tuchtcollege, de 

Raad van Appèl, de Commissie van Beroep alsmede personen, commissies 

en werkgroepen die krachtens de Statuten door de Ledenraad of het 

Bestuur zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij 

beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

V De organen van de Stichting, zoals bedoeld in lid IV, alsmede de 

afdelingen, bezitten geen eigen rechtspersoonlijkheid. 

LEDEN 

Artikel 2 

I Als leden van de Stichting worden beschouwd natuurlijke personen, 

rechtspersonen en personenvennootschappen, die voldoen aan de 

voorwaarden, zoals omschreven in artikel 4 van de Statuten en zijn 

toegelaten als lid op grond van het bepaalde in artikel 6 van de 

Statuten. 

II De Leden van de Stichting worden als deelnemer van de Stichting 

beschouwd. 

III Leden van de Stichting zijn als zodanig onderworpen aan de 

Tuchtrechtspraak van de Stichting. 

IV Aanmelden voor het lidmaatschap geschiedt door het indienen van een 

schriftelijk verzoek aan het Bureau met gebruikmaking van een daartoe 

vastgesteld aanmeldingsformulier. De betrokkene geeft bij zijn 

toelating tevens aan onder welke sectie(s) (drafsport/rensport) de 

betrokkene wil ressorteren. 

V Het Bestuur beslist binnen zes weken na ontvangst van het verzoek 

omtrent de toelating indien degene die zich aanmeldt: 

a. voldoet aan de in de reglementen gestelde eisen en voldoet aan de 

eisen die aan de hoedanigheid waarin betrokkene gaat deelnemen zijn 

gesteld; 

b. niet verkeert in staat van faillissement of surséance van betaling, 

onder curatele is gesteld, dan wel indien zich een omstandigheid 

voordoet, die de behoorlijke nakoming van verplichtingen van een 

lid jegens de Stichting of jegens bij de draf- en rensport 

betrokken derden bedreigen; 

c. een verklaring heeft ondertekend bekend te zijn met de Statuten en 

reglementen van de Stichting en daarnaar te zullen handelen; 

d. een verklaring heeft ondertekend gevolg te zullen geven aan 

beslissingen door of namens de Stichting genomen en aan uitspraken 

van tot straffen bevoegde autoriteiten; 

e. een uittreksel uit het bevolkingsregister c.q. een uittreksel van 

de Kamer van koophandel heeft overgelegd. 



VI Tegen terzake genomen besluiten staat beroep open bij de Commissie 

van Beroep, zoals bepaald in artikel 6 van de Statuten. 

VII Minderjarigen dienen een verklaring te overleggen, waaruit blijkt dat 

hun wettelijke vertegenwoordiger toestemming geeft tot inschrijving 

als lid van de Stichting dan wel dat de minderjarige voor dit doel 

handlichting heeft verkregen. 

VIII Een toegelaten lid ressorteert nadien naar zijn woonplaats onder een  

afdeling en zolang hij voldoet aan de hieraan in de Statuten en 

reglementen gestelde eisen. 

IX Beëindiging van het lidmaatschap vindt plaats op grond van bepalingen 

gesteld in artikel 9 van de Statuten. Het Bestuur kan beslissen, dat 

een lidmaatschap behouden blijft, ingeval tijdelijk niet wordt 

voldaan aan het gestelde in artikel 4 van de Statuten. 

X Door het Bureau van de Stichting wordt een register bijgehouden, 

verder te noemen Ledenregister, waarin de leden, ereleden en 

begunstigers zijn opgenomen met vermelding van de persoonsgegevens en 

voor zover van toepassing de afdeling, waartoe zij op grond van het 

bepaalde in artikel 12 van de Statuten behoren, een en ander volgens 

door het Bestuur te geven aanwijzingen. Het Ledenregister is voor 

leden ter inzage bij de afdeling stamboek van het Bureau. De 

ledenlijst van de afdeling ligt bij het secretariaat van de 

desbetreffende afdeling ter inzage. 

XI Personen in vaste dienst van de Stichting en functionarissen, zoals 

genoemd in artikel 7, lid I van het Algemeen Wedstrijdreglement, als 

mede hun echtgenoten en minderjarige kinderen worden niet in het 

Ledenregister ingeschreven. 

XII Ieder lid is verplicht zijn adres en eventuele adreswijziging 

terstond schriftelijk aan de Stichting mede te delen. Het door het 

lid bij de Stichting als laatste opgegeven adres wordt geacht te zijn 

het adres waar het lid bereikbaar is. 

XIII De jaarlijkse bijdrage aan de Stichting, die de leden verschuldigd 

zijn, wordt door de Ledenraad vastgesteld, op grond van het bepaalde 

in artikel 10 van de Statuten. 

XIV Op voordracht van het Bestuur heeft de Ledenraad de bevoegdheid om 

nadere regels te stellen voor het lidmaatschap van specifieke 

categorieën leden. 

XV Het Bestuur beslist op het schriftelijk verzoek tot toelating als  

begunstiger. 

DE REGLEMENTEN 

Artikel 3 

Ter nadere uitwerking van de Statuten heeft de Stichting naast het 

Huishoudelijk Reglement de volgende reglementen vastgesteld: 

a. het Tucht Reglement, reglement waarin opgenomen de bepalingen voor 

het functioneren van de tuchtrechtspraak; 

b. het Deelnemers Reglement, reglement betreffende voorwaarden tot 

deelneming aan de draf- en rensport in Nederland; 

c. het Reglement Verboden Stoffen, reglement waarin opgenomen de 

bepalingen inzake het gebruik van verboden stoffen en het onderzoek 

daarnaar; 

d. het Algemeen Wedstrijdreglement, reglement waarin opgenomen de 

algemene bepalingen, van toepassing op alle draverijen en rennen; 

e. het Drafsport Wedstrijdreglement, reglement waarin opgenomen 

specifieke bepalingen, uitsluitend van toepassing op draverijen; 

f. het Middenafstand Wedstrijdreglement, reglement waarin opgenomen 

 aanvullende bepalingen met betrekking tot wedstrijden, die worden ge- 

 lopen over afstanden tussen de 400- en 1500 meter; 

g. het Kortebaan 300 m. Wedstrijdreglement, reglement waarin opgenomen 

specifieke bepalingen, uitsluitend van toepassing op draverijen over 

300 m. in samenhang met het Drafsport Wedstrijd-reglement; 



h. het Rensport Wedstrijdreglement, reglement waarin opgenomen 

specifieke bepalingen, uitsluitend van toepassing op rennen; 

i. het Registratie- en Stamboekreglement, reglementen waarin opgenomen 

de bepalingen betreffende de registratie en fokkerij. 

DE GELDIGHEID EN WIJZIGING VAN DE REGLEMENTEN 

Artikel 4 

I De Ledenraad stelt op voordracht van het Bestuur de reglementen vast. 

Het Bestuur beslist in hoogste instantie over alle geschilpunten die 

kunnen rijzen over de uitleg en de toepassing van het in de 

reglementen gestelde, echter met uitzondering van bepalingen inzake de 

tucht, waarvan de uitvoering en handhaving zijn toevertrouwd aan de 

tuchtrechterlijke organisatie van de Stichting. 

II De Ledenraad kan op voordracht van het Bestuur wijzigingen in de 

reglementen aanbrengen, die in het Officieel Bulletin moeten worden 

bekend gemaakt. Deze wijzigingen mogen geen bepalingen bevatten in 

strijd met de Statuten, noch met de Wet. 

III Het tijdstip van het van kracht worden van deze wijzigingen wordt 

door de Ledenraad bepaald en wordt gelijktijdig met de publikatie van 

de wijzigingen in het Officieel Bulletin bekend gemaakt, dit met 

inachtneming van het bepaalde in lid IV. 

IV De wijzigingen kunnen geen terugwerkende kracht hebben. 

V De Stichting is bevoegd tot het nemen van die maatregelen die vereist 

zijn voor het op de juiste wijze functioneren van de draf- en 

rensport. 

VI In de gevallen waarin de Statuten en reglementen niet voorzien beslist 

het Bestuur.  

DE TOEPASSING VAN DE REGLEMENTEN 

Artikel 5 

I De door de Stichting vastgestelde reglementen zijn van toepassing op: 

a. alle leden van de Stichting; 

b. alle buitenlandse deelnemers, zoals omschreven in artikel 42 van 

het Deelnemers Reglement; 

c. paarden, opgenomen in één der Stamboeken, Bijboeken en Registers 

van de Stichting; 

d. buitenlandse paarden, die op grond van de bepalingen in de 

reglementen gerechtigd zijn aan de wedstrijden in Nederland deel 

te nemen; 

e. buitenlandse paarden, die op grond van de bepalingen in de 

reglementen gerechtigd zijn aan de fokkerij in Nederland deel te 

nemen. 

II Ieder lid wordt op verzoek tegen betaling van de kostprijs in het 

bezit gesteld van de bij de Stichting van kracht zijnde Statuten en 

reglementen. 

III Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de Statuten, alsmede met de 

bepalingen van alle krachtens de Statuten gegeven reglementen en dient 

daarnaar te handelen. 

RECHTEN, PLICHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN EN DEELNEMERS 

Artikel 6 

I Alle leden en deelnemers van de Stichting zijn verplicht: 

a. de Statuten, reglementen en besluiten van organen van de 

Stichting na te leven; 

b. de belangen van de Stichting en/of de draf- en rensport in het 

algemeen niet te schaden; 

c. alle overige verplichtingen welke de Stichting in naam of ten 

behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van 

de Stichting voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 



II Het Bestuur is bevoegd aan de leden verplichtingen van financiële en  

andere aard op te leggen en om verbintenissen aan het lidmaatschap te 

verbinden. 

III De Stichting kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Tenzij het  

betreffende lid zich daartegen verzet, kan de Stichting voor het lid 

nakoming van bedongen rechten een schadevergoeding vorderen. De 

Stichting kan bovendien ten laste van de leden verplichtingen aangaan. 

Tot deze verplichtingen behoren onder meer het aanvaarden en nakomen 

van verplichtingen welke de Stichting is aangegaan met betrekking tot 

sponsoring en de rechten van t.v.-registraties en uitzendingen. 

IV Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de  

Stichting aangegeven datum te voldoen. Indien het lid niet geheel aan 

zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is het bepaalde in 

Artikel 21 van het Deelnemers Reglement van toepassing.  

V Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen  

tegenover de Stichting, is het lid vanaf de vervaldatum over het 

verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid 

geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn voor 

betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook 15% 

aan buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag 

verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de 

wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ook alle redelijkerwijs 

voor de inning van zijn schuld aan de Stichting door een advocaat of 

een deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders 

beslist. 

VI De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de rechtspraak, zoals  

bedoeld in artikel 7. 

VII Een lid is verplicht desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste  

inlichtingen en opgaven, zowel mondeling als schriftelijk, te 

verstrekken, als ook om verzochte bescheiden te overleggen aan 

Bestuur, een afdelingsbestuur, het Tuchtcollege, de Raad van Appèl en 

de Commissie van Beroep. 

VIII Een lid is verplicht zich bij activiteiten van de Stichting behoorlijk  

te gedragen en zonodig mede te helpen bij het handhaven van de orde. 

RECHTSPRAAK 

Artikel 7 

I In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten: 

a. dat in strijd is met de Statuten en reglementen van de 

Stichting en met de besluiten van één van haar organen; 

b. dat de belangen van de Stichting of van één van haar organen 

dan wel van de draf- en rensport in het algemeen schaadt. 

II In geval van overtreding van het bepaalde in lid I zijn de leden 

onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de Stichting, zoals 

uitgeoefend door de tot straffen bevoegde functionarissen, het 

Tuchtcollege en de Raad van Appèl. 

Met de tuchtrechtspraak in de Stichting zijn met uitsluiting van 

andere organen belast: 

a.    de tot straffen bevoegde functionarissen; 

      b.    het Tuchtcollege; 

      c.    de Raad van Appèl. 

III In zaken zoals bedoeld in artikel 6, 9 en 11 van de Statuten is op 

grond van artikel 22 lid 8 van de Statuten bevoegd de Commissie van 

Beroep. 

IV De uitspraken van het Tuchtcollege, de Raad van Appèl en de Commissie 

van Beroep zijn voor de leden bindend. De uitspraken van de Raad van 

Appèl en de Commissie van Beroep zijn niet vatbaar voor beroep. 



HET BESTUUR 

TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN WERKWIJZE VAN HET BESTUUR 

Artikel 8 

I Het Bestuur heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van het 

beleid door de Algemeen Secretaris en op de algemene gang van zaken in 

de Stichting en de met haar verbonden instellingen. Bij de vervulling 

van hun taak richten de leden van het Bestuur zich naar het belang van 

de Stichting en de met haar verbonden instellingen. 

II Het Bestuur is voorts belast met de navolgende taken: 

a. het benoemen van de Algemeen Secretaris na verkregen goedkeuring van 

de Ledenraad; 

b. het vaststellen van de bezoldiging van en de hoogte van de 

emolumenten voor de Algemeen Secretaris, alsmede van diens 

rechtspositie; 

c. het toetsen van het functioneren van de Stichting als zodanig; 

d. het opstellen van het algemene beleid op basis van door de Algemeen 

Secretaris uitgewerkte plannen; 

e. het ter voldoening van het gestelde in artikel 4 Lid I opstellen en 

voordragen van reglementen inzake de deelname aan en de beoefening 

van de draf- en rensport, daaronder mede begrepen de reglementen 

inzake de handhaving van de tucht, één en ander nader vast te 

stellen door de Ledenraad; 

f. het ter goedkeuring voorleggen aan de Ledenraad van de begroting. 

Artikel 9 

Het Bestuur heeft voorts de navolgende bevoegdheden: 

a. te allen tijde toegang tot de gebouwen en terreinen van de Stichting. 

Dit recht komt ook toe aan elk lid afzonderlijk; 

b. te allen tijde recht op inzage van alle boeken en bescheiden; 

c. het benoemen van een registeraccountant; 

d. het zo nodig aantrekken van adviseurs na overleg met de Algemeen 

Secretaris. 

Artikel 10 

I Het Bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo 

dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht of twee leden van het 

Bestuur zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoeken. 

II De leden van het Bestuur worden voor de vergaderingen door of namens 

de voorzitter schriftelijk opgeroepen. Voorts wordt hun ten minste 

één week vóór de datum van vergadering een agenda toegezonden, waarin 

de ter vergadering te behandelen onderwerpen zijn vermeld en zoveel 

mogelijk toegelicht. 

 In - naar het oordeel van de voorzitter - spoedeisende gevallen kan 

van het bepaalde in dit lid worden afgeweken. Mutatis mutandis wordt 

de Algemeen Secretaris op overeenkomstige wijze uitgenodigd de 

vergadering bij te wonen. 

BESLUITVORMING DOOR HET BESTUUR 

Artikel 11 

I De vergaderingen van het Bestuur worden geleid door de voorzitter of 

de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter, 

dan treedt één der andere leden van het Bestuur, door het Bestuur aan 

te wijzen, als voorzitter op. 

II Ieder lid van het Bestuur heeft één stem. 

III Voorzover in de Statuten niet anders is bepaald, worden besluiten 

door het Bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco 

stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Ingeval bij een 

stemming de stemmen staken beslist de voorzitter. 



IV In spoedeisende gevallen kan het Bestuur ook besluiten buiten de 

vergadering nemen, mits geen der leden van het Bestuur zich tegen 

deze wijze van besluitvorming verzet en met algemene stemmen. 

V Een stemming geschiedt mondeling tenzij één der leden van het Bestuur 

schriftelijke stemming verlangt. 

LEDENRAAD 

HET BIJEENROEPEN VAN DE LEDENRAAD 

Artikel 12 

I Jaarlijks worden twee vergaderingen van de Ledenraad gehouden: 

a. de voorjaarsvergadering welke uiterlijk dertig juni wordt 

gehouden;  

b. de najaarsvergadering welke uiterlijk dertig december wordt 

gehouden. 

II De bijeenroeping gebeurt door een mededeling in het Officieel 

Bulletin en door een schriftelijke oproep aan de leden. De mededeling 

wordt tevens gezonden aan de afdelingsbesturen. 

III De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. Het 

Bestuur kan in bijzondere gevallen de termijn van oproeping bekorten. 

IV Een buitengewone vergadering van de Ledenraad wordt gehouden indien 

het Bestuur dit nodig acht. 

V Voorts wordt een buitengewone vergadering van de Ledenraad gehouden 

indien ten minste zoveel afgevaardigden als bevoegd zijn tot het 

uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de Ledenraad het 

Bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te 

behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het 

Bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft 

gegeven door binnen vier weken een vergadering van de Ledenraad te 

doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan 

op de wijze waarop het Bestuur de Ledenraad bijeenroept of door het 

plaatsen van een advertentie in een – ter plaatse waar de Stichting 

is gevestigd - veelgelezen dagblad en een landelijk veel gelezen 

dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan Bestuursleden  

belasten met de leiding van de vergadering van de Ledenraad en het 

opstellen van de notulen. 

IV Behalve in het in het vorig lid bedoelde geval, bepaalt het Bestuur 

waar en wanneer een Ledenraad wordt gehouden. 

TOEGANG VERGADERING LEDENRAAD 

Artikel 13  

I Alle afgevaardigden van de Afdelingen hebben toegang tot de 

vergadering van de Ledenraad. Voorts hebben toegang degenen die door 

het Bestuur of door de Ledenraad zijn toegelaten. Met uitzondering van 

de leden van het Bestuur en de afgevaardigden, mogen leden niet aan de 

beraadslaging deelnemen. 

II Vergaderingen van de Ledenraad zijn openbaar. De Ledenraad gaat in 

een besloten vergadering over indien de voorzitter, het Bestuur of 

ten minste vijf afgevaardigden hierom verzoeken. Tot een besloten 

vergadering hebben toegang alle afgevaardigden, de leden van het 

Bestuur en degenen die door de Ledenraad worden toegelaten. 

III De Ledenraad beslist in een besloten vergadering of de redenen die 

tot het aanvragen van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een 

besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit niet het geval, dan wordt 

de vergadering in het openbaar voortgezet. 

IV Over wat in een besloten vergadering is behandeld, kan geheimhouding 

worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd 

waren. 

V De gekozen afgevaardigden hebben zitting van de dag na de 

afdelingsvergadering, waarin zij zijn benoemd tot de dag, waarop hun 



benoemingstermijn afloopt, overeenkomstig het bepaald in Artikel 14 

lid II van de Statuten. 

VI Het lidmaatschap van de Ledenraad vervalt door beëindiging van het 

lidmaatschap van de Stichting en door overlijden. Het lidmaatschap 

van de Ledenraad vervalt tevens wanneer het mandaat door de afdeling, 

die de 

afgevaardigde heeft benoemd, wordt herroepen. 

VII Afgevaardigden handelen overeenkomstig de hen op een 

afdelingsvergadering gegeven richtlijnen, doch zijn vrij om - gehoord 

de discussie op de Ledenraad - naar bevindt van zaken te handelen. 

AGENDA 

Artikel 14 

I Tegelijk met de bijeenroeping van de Ledenraad wordt de voorlopige 

agenda door publikatie in het Officieel Bulletin en door toezending 

aan de leden ter kennis van de leden, de afgevaardigden en de 

afdelingen gebracht. Publikatie of toezending van de definitieve 

agenda geschiedt uiterlijk veertien dagen voor de dag waarop de 

Ledenraad wordt gehouden. 

II De agenda van de voorjaarsvergadering bevat in ieder geval: 

a. het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering van de 

Ledenraad; 

b. het jaarverslag van het Bestuur; 

c. het financieel verslag van het Bestuur; 

d. goedkeuring van de jaarrekening;   

e. de verklaring van de (register)accountant; 

f. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en 

lasten over het afgelopen boekjaar en het verlenen van 

décharge; 

g. de rondvraag. 

III De agenda van de najaarsvergadering bevat in ieder geval: 

a. het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering van de 

Ledenraad; 

b. het vaststellen van contributies  en andere bijdragen; 

c. het goedkeuren van een meerjarenraming; 

d. het goedkeuren van de begroting voor het volgend boekjaar; 

e. het vaststellen van de bepalingen welke jaarlijks gepubliceerd 

dienen te worden in het Officieel Bulletin; 

f. de rondvraag. 

IV Uiterlijk drie weken voor de dag van de vergadering van de Ledenraad 

kunnen ten minste vijf afgevaardigden een op een afdelingsvergadering 

besproken voorstel of amendement schriftelijk bij het Bestuur 

indienen, welke voorzien is van een toelichting. Indien de Ledenraad 

meent dat een voorstel of amendement te ingrijpend is om deze –zonder 

in de andere afdelingsvergadering te zijn behandeld - in de 

vergadering van de Ledenraad te behandelen, kan zij besluiten het 

voorstel of het amendement op de eerstvolgende vergadering van de 

Ledenraad te behandelen. 

BESLUITEN 

Artikel 15  

I Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die 

in de Stichting worden genomen.  

II De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de 

vergadering. De Ledenraad wordt geleid door de voorzitter van het 

Bestuur. De voorzitter stelt daarin de orde van de vergadering vast, 

behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen. 

III Tenzij in de Statuten of in een reglement anders is bepaald, worden 

besluiten in vergaderingen genomen met een gewone meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de 



helft van de door stemgerechtigden uitgebrachte stemmen, zo nodig 

door de afronding naar boven. Indien stemmen staken is geen 

meerderheid gehaald. 

IV Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorste 

stemgerechtigde en wanneer schriftelijk is gestemd voorts: blanco 

stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de 

desbetreffende stemming noodzakelijk is. 

V Tenzij in de Statuten anders is bepaald, brengt iedere 

stemgerechtigde in de desbetreffende vergadering één stem uit. Een 

stemgerechtigde kan één andere stemgerechtigde schriftelijk een 

volmacht verlenen namens hem in een vergadering zijn stem uit te 

brengen. Een stemgerechtigde kan slechts door één andere 

stemgerechtigde worden gemachtigd. 

VI De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten 

stembriefjes. De stemming over zaken gebeurt hoofdelijk door 

handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de vergadering 

tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In 

elk geval wordt schriftelijk gestemd indien een stemgerechtigde een 

schriftelijke stemming verlangt. 

VII Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de 

eerste  stemming een tweederden meerderheid behaalt, wordt een tweede 

stemming gehouden tussen de kandidaten die het hoogste 

respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen 

hebben behaald. Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt 

een derde stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat die bij de 

tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt, of door 

loting na een derde stemming is aangewezen. 

VIII Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in volgorde 

van indienen gestemd, tenzij naar het oordeel van de voorzitter een 

later ingediend voorstel een verder reikende strekking heeft dan een 

eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden 

behandeld. Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit 

eerst in stemming. Een voorstel tot wijziging van een geagendeerd 

onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het voorstel te 

wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de 

voorzitter. Indien voor het aannemen van een voorstel een 

gekwalificeerde meerderheid is vereist, geldt dezelfde meerderheid 

voor het aannemen van een voorstel tot wijziging op het voorstel. 

NIETIGHEID EN VERNIETIGBAARHEID VAN BESLUITEN 

Artikel 16 

I Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de Wet of met de 

Statuten, is nietig, tenzij uit de Wet iets anders voortvloeit. Een 

nietig besluit mist rechtskracht. 

II Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van 

een door de Wet of de Statuten voorgeschreven voorafgaande handeling 

of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft 

genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de 

ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de 

bekrachtiging. 

III Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke 

termijn die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit 

heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht. 

IV Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de Wet over 

de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar: 

1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen  die het tot 

stand komen van het besluit regelen; 

2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid; 

3. wegens strijd met een reglement. 

V Tot de in lid IV bedoelde bepalingen behoren niet die welke de 

voorschriften  bevatten waarop in lid II wordt gedoeld. 



VI De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt 

een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit 

voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het 

besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd. 

VII Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid IV 

onder a., kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. 

Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen 

besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot 

vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, 

geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere 

besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel 

voortvloeit. 

COMMISSIES 

Artikel 17 

I  De Stichting kent de volgende commissies: 

a. een Stamboekcommissie voor het stamboek Dravers; 

b. een Stamboekcommissie voor het stamboek Volbloeds; 

c. een Sportcommissie voor de drafsport; 

d. een Sportcommissie voor de rensport; 

e. een Commissie Gezondheid en Welzijn; 

f. een Banencommissie. 

 De in de vorige volzin bedoelde commissies hebben tot taak het 

Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren in aangelegenheden welke 

de desbetreffende commissie aangaan. 

II Een Stamboekcommissie bestaat uit ten minste drie personen, waarvan 

de leden worden benoemd door het Bestuur op een voordracht van het 

Afdelingsbestuur Rensport voor wat betreft de Stamboekcommissie voor 

het stamboek Volbloeds. Wat betreft de Stamboekcommissie voor het 

stamboek Dravers worden door een Afdelingsbestuur Drafsport per 

afdeling één voordracht gedaan. De leden van de stamboekcommissie 

dienen actief te zijn als fokker in de Stichting. 

III De Sportcommissie Drafsport bestaat uit vijf personen, waarvan de 

leden worden benoemd door het Bestuur op voordrachten op de wijze 

zoals hierna in dit lid bepaald: 

a.  twee leden, eigenaar van een draver in de wedstrijdsport, op 

voordracht van de gezamenlijke drafsportafdelingen; 

b. een lid, eigenaartrainer van  een draver in de wedstrijdsport, 

op voordracht van de gezamenlijke drafsportafdelingen; 

c. een lid, beroepstrainer of pikeur van dravers in de 

wedstrijdsport, op voordracht van de gezamenlijke 

drafsportafdelingen; 

d. een lid, als amateurrijder of amatrice actief in de drafsport, 

op voordracht van de gezamenlijke drafsportafdelingen; 

IV De Sportcommissie Rensport bestaat uit drie personen, waarvan de 

leden worden benoemd door het Bestuur op voordrachten op de wijze 

zoals hierna in dit lid bepaald: 

a. een lid, eigenaar van een renpaard in de wedstrijdsport, op 

voordracht van de rensportafdeling; 

b. een lid, beroepstrainer of rijder van renpaarden in de 

wedstrijdsport, op voordracht van de rensportafdeling; 

c. een lid, als amateur/amatrice actief in de rensport, op 

voordracht van de rensportafdeling. 

V De Commissie Gezondheid en Welzijn bestaat uit vijf personen, 

waarvan de leden worden benoemd door het Bestuur op voordrachten op 

de wijze zoals hierna in dit lid bepaald: 

a. een lid, beroepstrainer van een draver of volbloed in de 

wedstrijdsport, op voordracht van de gezamenlijke 

drafsportafdelingen en rensportafdeling; 

b. een lid, eigenaar van een draver in de wedstrijdsport, op 

voordracht van de gezamenlijke drafsportafdelingen; 



c. een lid, eigenaar van een volbloed in de wedstrijdsport, op 

voordracht van de rensportafdeling; 

d. een lid, praktiserend veterinair, op voordracht van het Bestuur; 

e. een lid, veterinair/farmacoloog, op voordracht van het Bestuur. 

VI Inzake aangelegenheden waarbij sprake is van een gezamenlijk belang 

van sport en stamboek zullen de sportcommissie en stamboekcommissie 

gezamenlijk vergaderen. 

VII De professionele baanorganisaties mogen ieder één persoon voordragen 

voor benoeming door het Bestuur tot lid van de Banencommissie. De 

recreatieve baanorganisaties dragen één afgevaardigde voor. Voorts 

mag de Bond van Harddraverij-Stichtingen en Belangen in Nederland 

één persoon voordragen voor benoeming door het Bestuur tot lid van 

de Banencommissie. 

VIII De leden van een commissie zoals bedoeld in dit artikel wijzen uit 

hun midden een voorzitter aan. 

IX Het bepaalde in artikel 11 lid II is ten aanzien van een lid van een 

commissie, zoals bedoeld in dit artikel van overeenkomstige 

toepassing. 

X Deelname aan één van de adviescommissies is niet verenigbaar met een 

andere functie binnen de Stichting anders dan lid zijn van het 

Afdelingsbestuur. 

XI Voor zover de Statuten daarin niet voorzien worden de werkzaamheden 

van een commissie zoals bedoeld in dit artikel bij reglement 

geregeld. 

ONVERENIGBAARHEID VAN FUNCTIES 

Artikel 18 

I  

a. Zolang krachtens de Statuten en reglementen of bij besluit de 

vervulling van aan te duiden functies niet onverenigbaar is, kunnen 

leden in de Stichting namens één afdeling meerdere functies vervullen; 

b. De leden van het Tuchtcollege, van de Raad van Appèl en de Commissie 

van Beroep mogen niet aan de behandeling van een zaak deelnemen indien 

zij direct of indirect bij de zaak betrokken zijn, hetzij persoonlijk, 

hetzij als functionaris; 

c. Werknemers van de Stichting kunnen geen deel uitmaken van het 

Tuchtcollegeen de Raad van Appèl. 

II De navolgende functies zijn in elk geval onverenigbaar:  

a. het lidmaatschap van het Bestuur met enig andere functie in de 

Stichting; 

b. het lidmaatschap van enig bestuur met het lidmaatschap van het 

Tuchtcollege, de Raad van Appèl en de Commissie van Beroep; 

het lidmaatschap van een adviescommissie met het lidmaatschap van de 

Ledenraad. 

BUREAU 

Artikel 19  

I Het Bureau is het hoofdkantoor van de Stichting. 

II De navolgende afdelingen vormen de formatie van het Bureau: 

 a. het Algemeen Secretariaat; 

 b. de afdeling Financiële zaken; 

 c. de afdeling Sport; 

 d. de afdeling Stamboek. 

III Aan het hoofd van het Bureau staat een Algemeen Secretaris die belast 

is met de dagelijkse gang van zaken, met de uitvoering van de 

besluiten van het Bestuur en de Ledenraad, alsmede met het verrichten 

van werkzaamheden die op grond van de met hem gesloten 

arbeidsovereenkomst aan hem zijn opgedragen of welke anderszins door 

het Bestuur worden opgedragen. De Algemeen Secretaris is 

verantwoording verschuldigd aan het Bestuur. 



IV De Algemeen Secretaris is voorts na verkregen goedkeuring met het 

Bestuur belast met de benoeming, schorsing en ontslag van de 

werknemers van het Bureau. Deze zijn alleen aan de Algemeen Secretaris 

verantwoording verschuldigd.  

V De Algemeen Secretaris woont alle vergaderingen van het Bestuur en de 

Ledenraad bij, tenzij het Bestuur anders beslist en is voorts bevoegd 

vergaderingen van de Afdelingen, Commissies en Werkgroepen bij te 

wonen, met uitzondering van zittingen van de Commissie van Beroep. 

VI De Algemeen Secretaris wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het 

Bestuur na goedkeuring door de Ledenraad . Het Bestuur stelt tevens de 

voorwaarden van zijn dienstbetrekking schriftelijk vast. Een besluit 

tot benoeming, schorsing of ontslag wordt genomen met ten minste twee 

derden meerderheid. 

VII Het Bestuur wijst een plaatsvervangend secretaris aan, die de Algemeen 

Secretaris bij zijn afwezigheid vervangt en dan dezelfde bevoegdheden 

als de Algemeen Secretaris heeft. Deze aanwijzing dient in de 

eerstvolgende vergadering van de Ledenraad te worden bekrachtigd. 

TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN WERKWIJZE VAN DE ALGEMEEN SECRETARIS 

Artikel 20 

I De Algemeen Secretaris heeft onder meer tot taak: 

a. het opstellen en actueel houden van het algemene beleid en dit 

ter beoordeling voorleggen aan het Bestuur; 

b. het opstellen van een ontwerpbegroting voor het nog niet 

verschenen boekjaar, die een afspiegeling is van het algemene 

beleid en deze jaarlijks ter vaststelling aanbieden aan het 

Bestuur; 

c. stelt in overleg met het Bestuur het personeelsbeleid van op het 

Bureau werkzaam zijnde personeel vast binnen de begroting en de 

formatie van het Bureau; 

d. geeft leiding aan de werknemers van het Bureau en houdt toezicht 

op het functioneren van de door het Bestuur benoemde 

functionarissen, zoals bedoeld in artikel 7 van het Algemeen 

Wedstrijdreglement. 

II De Algemeen Secretaris verschaft het Bestuur tijdig de gegevens die 

noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van het 

Bestuur. 

III De Algemeen Secretaris is bevoegd tot het doen van uitgaven, echter 

slechts op basis van een door het Bestuur goedgekeurde begroting. 

IV De Algemeen Secretaris houdt een algemene en een naar afdeling 

ingedeelde ledenlijst bij en zendt van laatstbedoelde jaarlijks per 

één mei en dertig december een afschrift aan de secretaris van het 

desbetreffende afdelingsbestuur. 

ORGANISATIE 

Artikel 21 

I Een afdelingsbestuur handelt binnen de door de afdelingsvergadering  

jaarlijks vastgestelde begroting. Een afdeling behoeft voor 

handelingen die de begroting overschrijden de voorafgaande goedkeuring 

van het Bestuur. 

II Het afdelingsbestuur is meer in het algemeen belast met het toezicht 

op  

de uitvoering van de aan de afdelingen opgedragen werkzaamheden en 

gedelegeerde dienstverlening. 

III De afdelingen behartigen de belangen van hun afdeling en regelen 

zaken,  

die uitsluitend de eigen afdeling betreffen. 

IV Een afdelingsbestuur is verplicht om met betrekking tot de besluiten 

die  



naar het oordeel van één van de afdelingen of van het Bestuur mede de 

belangen van een andere afdeling (kunnen) raken, overleg te plegen met 

het desbetreffende afdelingsbestuur. Indien de desbetreffende 

afdelingsbesturen niet tot overeenstemming komen dan beslist het 

Bestuur. 

V Het Bestuur is bevoegd de uitvoering van een besluit van een  

Afdelingsbestuur of een afdelingsvergadering dat het in strijd acht 

met belangen van de Stichting, binnen één week nadat deze te zijner 

kennis is gekomen op te schorten en het desbetreffende orgaan te 

verzoeken het opgeschorte besluit te wijzigen of te vernietigen en bij 

gebreke daarvan het besluit voor te leggen aan de eerstvolgende 

vergadering van de Ledenraad. 

VI De afdelingsvergadering vergadert jaarlijks in het voor- en najaar, 

tijdens één van deze vergaderingen worden de leden van het 

afdelingsbestuur benoemd. 

REGLEMENT EN UITVOERINGSBESLUITEN 

Artikel 22 

I De organisatie van de Stichting, alsmede de taken en bevoegdheden van  

haar organen en commissies worden nader uitgewerkt in dit reglement of 

andere reglementen. 

II Vaststelling en wijziging van de reglementen geschiedt door een 

besluit van de Ledenraad. 

III Voor zover bepalingen in de Statuten of reglementen strekken tot 

uitvoering van bij of krachtens Wet gegeven voorschriften worden deze, 

alsmede hierin door de Ledenraad aangebrachte wijzigingen niet eerder 

in het Officieel Bulletin van de Stichting gepubliceerd dan nadat de 

met de uitvoering van die Wet belaste Minister hieraan zijn 

goedkeuring heeft gegeven. 

IV Het Bestuur beslist in hoogste instantie over de uitleg van Statuten 

en  

reglementen van de Stichting. 

V Het Bestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen voor de duur van 

ten  

hoogste één jaar een uitvoeringsbesluit vast te stellen, welk besluit 

op de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad ter bekrachtiging 

dient te worden voorgelegd. 

VI Het in lid V bepaalde is niet van toepassing op uitvoeringsbesluiten, 

waarin heffingen, bedragen of percentages, welke voor een bepaalde 

tijdsduur zullen gelden, worden vastgesteld. 

AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 23 

I De Stichting is bij uitvoering van haar taken en bij activiteiten 

jegens haar leden niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden 

van haar organen, commissies, functionarissen en werknemers, voor 

zover daarbij geen sprake is van grove schuld en opzet. 

II Aan een uitspraak van het Tuchtcollege, de Raad van Appèl en de 

Commissie van Beroep kan noch door de leden noch door derden enig 

recht op schadeloosstelling jegens de Stichting worden ontleend. 

III Het Bestuur, een afdelingsbestuur, degene die onder auspiciën van de 

Stichting een evenement organiseert of daarbij in enigerlei vorm 

behulpzaam is, alsmede ook hun functionarissen en/of personeel zijn 

jegens de eigenaar, bezitter, de houder, de trainer van een paard, 

degene die het paard voorleidt, bestuurt dan wel berijdt, niet 

aansprakelijk voor geleden schade, welke direct of indirect het gevolg 

is van deelname aan een keuring en/of wedstrijd. 

BESTUURS- EN COMMISSIEVERGADERINGEN 

Artikel 24 



I Het Bestuur, een afdelingsbestuur en alle commissies vergaderen zo 

dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden hierom verzoeken. 

II De secretaris draagt zorg voor het, zo spoedig mogelijk of 

noodzakelijk 

is, bijeenroepen van de vergadering en stelt de agenda op. 

III De voorzitter bepaalt tijdstip en plaats van bedoelde vergaderingen. 

IV Een afdelingsbestuur en adviescommissies zenden op zijn verzoek een 

uitnodiging tot het bijwonen van hun vergadering aan de Algemeen 

Secretaris. 

V Indien in een vergadering niet alle leden aanwezig zijn of  

vertegenwoordigd zijn, wordt wanneer tenminste meer dan de helft van 

het aantal aanwezige leden dit wenst de behandeling van een 

geagendeerd onderwerp aangehouden tot een volgende vergadering. 

VI Een lid kan zich – met toestemming van het orgaan dat hem heeft 

benoemd   

ter vergadering doen vertegenwoordigen door een ander lid, met dien 

verstande dat een lid slechts als gemachtigde van één ander lid kan 

optreden. 

VII De besluitvorming kan ook buiten vergadering geschieden, mits alle 

leden  

hun stem voor het betrokken voorstel hebben uitgebracht. 

NOTULEN 

Artikel 25 

I Van elke vergadering van een orgaan worden notulen gemaakt, welke in 

de eerstvolgende vergadering worden goedgekeurd. 

II Het Bestuur bepaalt van welke vergaderingen van een ander orgaan of 

van een commissie zij de notulen of een samenvatting daarvan ontvangt. 

III De notulen van een vergadering van de Ledenraad, het Bestuur en een 

afdelingsvergadering kunnen door het desbetreffende orgaan samengevat 

in het Officieel Bulletin ter kennis van de leden worden gebracht. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 26 

I De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: 

a. totalisatorafdracht; 

b. contributies, bijdragen van begunstigers, heffingen, 

registratiekosten, inschrijvings- en overschrijvingsgelden; 

c. overige baten. 

II Degenen aan wie het predikaat “erelid” is verleend, zijn vrijgesteld 

van het betalen van een bijdrage. 

III De Ledenraad stelt jaarlijks de contributie, de heffingen en de 

registratiekosten voor het volgende boekjaar vast, tenzij de Ledenraad 

heeft bepaald dat de vaststelling door het Bestuur bij 

uitvoeringsbesluit kan geschieden. 

IV a. De contributie wordt jaarlijks kort voor of na de jaarwisseling geïnd, 

met uitzondering van de contributie van nieuwe leden welke binnen één 

maand na hun toelating wordt geïnd. 

b. Het onder a. bepaalde vindt tevens overeenkomstige toepassing ten 

aanzien van de bijdrage van de begunstigers. 

VERGOEDING VAN KOSTEN 

Artikel 27 

I  De leden van het Bestuur, Ledenraadsleden en leden van de in Artikel 

17 genoemde commissies genieten een vergoeding voor werkelijk gemaakte 

reis- en verblijfkosten van in hun functie in het belang van de 

Stichting gedane uitgaven en wel naar daarvoor door het Bestuur vast 

te stellen maatstaven. 



II Binnen het aan een afdeling toegekende budget kunnen aan de leden van 

het afdelingsbestuur de door hen werkelijk gemaakte kosten worden 

vergoed. 

AFDELINGEN 

AFDELINGSBESTUREN 

Artikel 28 

I  a. De leden van een afdelingsbestuur worden door de desbetreffende 

afdelingsvergadering uit de leden van die afdeling benoemd. 

   b. Op de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van een 

afdelingsbestuur is het bepaalde in artikel 13 en 14 van de Statuten 

en artikel 13 van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 

II Tijdens de eerste vergadering van het afdelingsbestuur na een 

afdelingsvergadering, waarin in een bestuursvacature is voorzien, 

verdeelt het afdelingsbestuur in onderling overleg de functies. 

III Op een afdelingsvergadering treedt zo veel mogelijk jaarlijks een 

gelijk aantal leden van het afdelingsbestuur volgens een op te maken 

rooster af, met dien verstande dat voorzitter en vice-voorzitter niet 

gelijktijdig aftreden.  

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

Artikel 29 

I  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de Statuten is 

het afdelingsbestuur bevoegd binnen het aan het afdelingsbestuur 

toegekende budget werkzaamheden door derden te doen verrichten en 

adviseurs te benoemen. 

II Aan een afdelingsbestuur kunnen door het Bestuur met behoud van haar 

verantwoordelijkheid het verrichten van de volgende taken ten behoeve 

van de afdeling worden opgedragen: 

a. het geven van voorlichting, in overleg; 

b. het (doen) organiseren van fokdagen, tentoonstellingen, symposia, 

excursies, voorlichtingsdagen etc. 

III Het afdelingsbestuur legt haar werkplan voor het komende boekjaar 

jaarlijks tijdig voor aan het Bestuur, nadat dit door de 

afdelingsvergadering is goedgekeurd. 

IV Een afdelingsbestuur ziet er op toe dat in hun afdeling de Statuten, 

reglementen en besluiten van organen worden nageleefd. 

AFDELINGSVERGADERINGEN 

Artikel 30 

I Onder een afdeling ressorterende leden, die geschorst zijn, hebben 

voor de duur van hun schorsing geen toegang tot de desbetreffende 

afdelingsvergadering en kunnen daarin niet aan de stemming deelnemen. 

II a. Ieder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is toegestaan, met 

dien verstande dat een lid slechts namens één ander lid aan de 

stemming kan deelnemen. 

   b. Leden, die onder meer dan één afdeling ressorteren, zijn bevoegd in 

elk 

van die afdelingen aan de stemming deel te nemen en in elke afdeling 

één stem uit te brengen. 

III Het bepaalde in de artikelen 20 en 21 van de Statuten is van 

overeenkomstige toepassing op de afdelingsvergaderingen. 

IV Een afdelingsvergadering kan worden bijgewoond door een lid van het 

Bestuur, de Algemeen Secretaris, de vertegenwoordigers van de afdeling 

in de andere bestuurlijke en adviserende organen. 

BEVOEGDHEDEN AFDELINGSVERGADERINGEN 

Artikel 31 



I Aan een afdelingsvergadering komen met betrekking tot die afdeling de 

bevoegdheden toe welke niet door de Wet, de Statuten of de 

reglementen aan andere organen zijn toegekend. 

II De afdelingsvergadering stelt op voorstel van het afdelingsbestuur 

jaarlijks het werkprogramma vast. 

III De voorzitter van een afdelingsbestuur of bij diens afwezigheid de 

vice-voorzitter, of zo ook deze afwezig is, het oudste aanwezige 

bestuurslid, heeft de leiding van de afdelingsvergadering. 

IV a. Adviserende leden van een afdelingsvergadering met recht van toegang 

zijn: 

- de leden van het Bestuur; 

- de Algemeen Secretaris; 

- andere door het afdelingsbestuur of de afdelingsvergadering 

toegelaten personen. 

b. Adviserende leden kunnen deelnemen aan de beraadslagingen doch hebben 

geen stemrecht. 

BIJEENROEPING AFDELINGSVERGADERING 

Artikel 32 

I  De afdelingen houden jaarlijks twee afdelingsvergaderingen, waarvan 

één in het voorjaar en één in het najaar. 

II De bijeenroeping van de in lid I bedoelde vergaderingen geschiedt 

door publikatie in het Officieel Bulletin. 

De termijn van oproeping bedraagt na publikatie in het Officieel 

Bulletin tenminste veertien dagen. In bijzondere gevallen –zulks ter 

beoordeling van het afdelingsbestuur - kan deze termijn worden 

bekort. 

III Een buitengewone afdelingsvergadering wordt gehouden indien het 

afdelingsbestuur of ten minste zoveel stemgerechtigde leden, zoals 

bevoegd zijn tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de 

stemmen in de afdelingsvergadering, dit nodig oordelen. In 

laatstbedoeld geval moet de wens daartoe onder opgave van en met 

toelichting op het te behandelen onderwerp schriftelijk kenbaar 

worden gemaakt aan het afdelingsbestuur, die gehouden is de 

buitengewone afdelingsvergadering op een termijn van niet langer dan 

vier weken na de indiening van het verzoek bijeen te roepen. 

IV  Indien het afdelingsbestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst 

van het verzoek, zoals bedoeld in lid III, aan het verzoek gevolg 

heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 

overgaan door publikatie in het Officieel Bulletin of door middel van 

een advertentie in een plaatselijk of in de afdeling veel gelezen 

dagblad. 

 De voor het bijeenroepen van een buitengewone afdelingsvergadering 

benodigde bescheiden dienen alsdan door het secretariaat in overleg 

met het Bureau binnen één week na het verzoek aan de betrokkenen ter 

beschikking te worden gesteld. De verzoekers kunnen anderen dan 

bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het 

opstellen van de notulen. 

V  Het afdelingsbestuur bepaalt in overleg met het Bestuur waar en 

wanneer de vergaderingen zoals bedoeld in dit artikel worden 

gehouden, behalve in het geval zoals bedoeld in lid IV, in welk geval 

de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming 

van het in dit artikel bepaalde. 

VI  De secretaris van het afdelingsbestuur draagt er in overleg met het 

Bureau zorg voor dat in alle in een afdeling te houden vergaderingen 

een exemplaar van de Statuten en reglementen voorhanden is, alsmede 

de ledenlijst van de desbetreffende afdeling. 

AGENDA AFDELINGSVERGADERING   

Artikel 33 



I De agenda van een afdelingsvergadering wordt tenminste twee weken 

voor een vergadering in het Officieel Bulletin ter kennis gebracht 

van de leden.  

II a.De agenda van de voorjaarsvergadering van de afdelingen 

vermeldt onder meer: 

1. de vaststelling van de notulen van de vorige afdelingsvergadering; 

2. het jaarverslag van het afdelingsbestuur; 

3. het financieel verslag van het afdelingsbestuur over het afgelopen 

boekjaar; 

4. de voorziening in vacatures; 

5. de eventuele benoeming van één of meer afgevaardigde(n) voor de 

Ledenraad; 

6. een eventuele bekrachtiging van uitvoeringsbesluiten; 

7. rondvraag. 

    b.De agenda van de najaarsvergadering van de afdelingen 

vermeldt onder meer: 

1. de vaststelling van de notulen van de vorige afdelingsvergadering; 

2. de vaststelling van het werkprogramma en van de begroting voor het 

komende boekjaar; 

3. de voorziening in vacatures; 

4. een eventuele bekrachtiging van uitvoeringsbesluiten; 

5. rondvraag 

III  Voorstellen worden aan de agenda van de afdelingsvergadering 

toegevoegd wanneer deze voorstellen, voorzien van een toelichting, 

uiterlijk vier weken vóór de te houden afdelingsvergadering 

schriftelijk bij het Bestuur zijn ingediend door: 

a. tenminste een tiende gedeelte van de onder de afdeling 

ressorterende leden; 

b. een afdelingsbestuur, voor wat betreft de eigen 

afdelingsvergadering; 

c. het Bestuur. 

IV Een afdelingsbestuur is bevoegd later gekomen voorstellen, voorzien 

van een toelichting, op de agenda te plaatsen, mits deze vóór de 

afdelingsvergadering nog in de Officieel Bulletin bekend zijn 

gemaakt. 

REKENING EN VERANTWOORDING  

Artikel 34 

I  a. Elke afdeling zendt jaarlijks uiterlijk één februari aan het 

Bestuur een rekening en verantwoording van het financiële beheer, 

alsmede van het gevoerde beleid. 

b. een afdelingsbestuur legt aan zijn afdelingsvergadering rekening 

en verantwoording af van het gevoerde beleid. 

II  De afdelingen vallen onder de accountantscontrole van de Stichting. 

Het Bestuur kan aanwijzingen geven met betrekking tot de inrichting 

van de administratie en interne controle. 

FINANCIËN VAN DE AFDELINGEN 

Artikel 35 

I  Het boekjaar van de afdeling is gelijk aan dat van de Stichting. 

II Op voorstel van het Bestuur stelt de Ledenraad jaarlijks de 

verdeelsleutel vast volgens welke afdelingen een afdracht ontvangen 

van de door de Stichting te ontvangen contributies, donaties en 

overige gelden.. 

III De afdracht vindt voor één januari van het volgende boekjaar plaats, 

nadat het Bestuur de begroting heeft ontvangen, en dient ter dekking 

van de door de desbetreffende afdeling te maken kosten bij het 

uitvoeren van de door het Bestuur gedelegeerde taken en te verrichten 

werkzaamheden. 



IV a. De inkomsten van een afdeling kunnen voorts bestaan uit subsidies, 

schenkingen en andere gelden, welke uitdrukkelijk voor die afdeling 

of voor een door die afdeling beheerd gebied zijn bestemd. 

  b.  De inkomsten van een afdeling kunnen tevens bestaan uit bijdragen ten 

behoeve van de huishouding van de afdeling, te heffen van de onder de 

desbetreffende afdeling ressorterende leden, welke bijdragen van tijd 

tot tijd op voorstel van het afdelingsbestuur door de 

afdelingsvergadering worden vastgesteld. 

V a.  Alle gelden die door een afdeling worden beheerd, behoren toe 

aan de Stichting, 

  b. Ingeval een afdeling wordt opgeheven worden de bij die afdeling in 

beheer zijnde gelden onverwijld aan de penningmeester van het Bestuur 

afgedragen. 

AFDELINGSCOMMISIES 

Artikel 36 

I a. De financiële commissie van de afdeling bestaat uit drie leden en een 

plaatsvervangend lid. De leden treden volgens een op te maken rooster 

af. 

   b. De financiële commissie adviseert het afdelingsbestuur en de 

      afdelingsvergadering gevraagd en ongevraagd. 

II  De benoeming van de in dit artikel bedoelde commissies geschiedt door 

de afdelingsvergadering op voordracht van het afdelingsbestuur. 

GESCHILLEN 

Artikel 37 

I  Bij geschillen van beleidsmatige aard tussen de leden van een 

afdeling onderling of tussen de leden van het bestuur van een 

afdeling beslist het Bestuur van de Stichting. 

II Van de beslissing van het Bestuur staat geen beroep open, behoudens 

de mogelijkheid het geschil door middel van een aan de agenda toe te 

voegen voorstel aan de Ledenraad ter beoordeling voor te leggen. 

DE SLOTBEPALING 

Artikel 38 

In alle gevallen waarin in de Statuten, dit reglement of de bijzondere 

reglementen niet voorzien beslist het Bestuur dat daarvan de Ledenraad in 

kennis stelt. 




