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Huishoudelijk Reglement vastgesteld d.d. zie voetnoot.  
 
 
Artikel 1 Leden 
 
Leden zijn de verenigingen die aangesloten zijn bij de Kring, vastgesteld door de KNHS, en 
ruitersportcentra/stallen, ook waar geen vereniging aan verbonden is, die wedstrijden organiseren en 
liggen in het gebied van de Kring Berkel – IJssel. 
 
Artikel 2 Contributie  
 
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voorstel van het 
bestuur. 
 
Wijzigingen in het lidmaatschap dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.  
 
Betaling: 
 

a) De contributie wordt vastgesteld op de Algemene ledenvergadering in het najaar voor het 
komende kalenderjaar. 

b) Het bestuur kan ontheffing verlenen; 
c) Bij niet tijdige betaling aan de penningmeester kan het verschuldigde door de 

penningmeester geïnd of doen geïnd worden en komen de kosten van incassering ten laste 
van het betreffende vereniging/ruitersportcentra/stal; 
 

Artikel 3 Algemene vergadering 
 

1. De algemene vergadering kan slechts beslissen over zaken, die op de agenda van de 
betreffende vergadering staan. 
 

2. Een algemene vergadering wordt, zover dat mogelijk is, op een zodanig tijdstip belegd dat daarin 
de agenda van de algemene vergadering van de regio besproken kan worden. 

 
 
Artikel 4 Stemmingen en stembureau 
 
Voor de schriftelijke stemmingen wijst de algemene vergadering een stembureau aan van tenminste drie 
stemgerechtigde leden. Deze leden dienen minimaal 18 jaar te zijn en mogen geen deel uitmaken van 
het bestuur. 
 
Artikel 5 Commissies 
 
Leden van commissies mogen de algemene vergadering op uitnodiging van het bestuur bijwonen, echter 
de voorzitter van de vergadering dient voor het behandelen van de agenda mee te delen aan de 
vergadering hoeveel genodigde niet-leden aanwezig zijn. 
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Artikel 6 Wedstrijden 
 
Het bestuur is bevoegd om een Kringwedstrijd te organiseren m.b.t. de selectie. 
Tijdens de ALV wordt de indoor- cq outdoorkalender vastgesteld. Na de definitieve vaststelling van de 
kalender zijn wijzigingen niet meer mogelijk. 
Dit met uitzondering van overmacht b.v. een dierziekte. 
 
Artikel 7 Toekenning Selectie 
 
Selectiewedstrijden kunnen alleen georganiseerd worden door verenigingen en worden toegewezen 
door het Kringbestuur. 
Een jubilerende vereniging gaat bij aanvraag voor, mits de wedstrijd na 1 mei/1november georganiseerd 
wordt. 
 
Artikel 8 Slotbepaling 
 
De Kring beschikt ook over statuten welke op verzoek bij het secretariaat te verkrijgen zijn. 
In gevallen waarin statuten en een reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 
Ieder lid heeft recht op een exemplaar van dit huishoudelijk reglement. 
 
Wijzigingen in dit reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht op voorspraak van een meerderheid 
van de algemene ledenvergadering. 
 
       
Het bestuur van Kring Berkel - IJssel  
 


