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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Artikel 1   IHW   

De vereniging draagt de naam: International Horse Breeders Association Heavy “  

Warmblood”. Voor de vereniging gelden haar statuten; daarnaast is de vereniging   

gebonden aan de besluiten en uitspraken van haar Algemene Ledenvergadering.  

Het IHW is erkend door de RVO van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  

Artikel 2            Lidmaatschap/donateur  

a. Zij die lid willen worden melden zich aan bij het secretariaat van de vereniging. Het lidmaatschap 
vangt aan na betaling van de jaarlijkse contributie. Een bestuursbesluit is noodzakelijk voor toelating  
b. Het bestuur is gerechtigd een nieuw aangemeld lid te weigeren, het geweigerde lid kan 
daartegen een beroep aantekenen en het aan de ledenvergadering voorleggen, waarna de leden hun 
stem kunnen uitbrengen over het al of niet lid worden.  
c. Een toegetreden lid conformeert zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere 
besluiten en bepalingen, welke op wettige wijze tot stand zijn gekomen.  
d. Wanneer het paard wordt ingeschreven of bij verkoop wordt overgeschreven op naam van de 
nieuwe eigenaar is geen lidmaatschap vereist maar is een niet ledentoeslag verschuldigd.  
e. Donateurs hebben geen stemrecht.  
h. De vereniging zal geen discriminatie, in welke vorm dan ook, tussen leden/fokkers van het 
IHW toestaan en zich houden aan de Nationale en Europese wet- en regelgeving.   
 

Artikel 3            Verplichting contributie.  

 a. Leden zijn verplicht de contributie jaarlijks voor 31 januari te storten op het rekeningnummer van 
de vereniging.  
b.Nieuwe leden zijn verplicht de contributie binnen 30 dagen na aanmelding te voldoen.  
c. Leden die zich na 15 augustus aanmelden als nieuw lid, betalen de helft van de contributie over 
het lopende jaar.  
d.Eenmaal betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.  
e.Beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 30 november van het lopende jaar bij 
het stamboek secretariaat binnen te zijn, voor het volgende jaar.  
  

Artikel 4            Adressenlijst  

Het stamboek secretariaat houdt een leden en paardenregistratie bij in Delta Horses Equis  
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Artikel 5            Algemene leden vergadering  

a.Het bestuur stelt datum en plaats van de te houden algemene leden vergadering vast.  
b.De oproep tot vergaderen geschiedt schriftelijk en/of digitaal en minimaal 14 dagen voor de 
vergaderdatum.  
c.De secretaris draagt zorg dat bij iedere algemene leden vergadering een exemplaar van de 
statuten, overige reglementen en de ledenlijst van de verenging aanwezig zijn en dat de presentielijst 
wordt getekend.   
d.De voorzitter of diens plaatsvervanger leidt de algemene vergaderingen.   
e.De vergadering is toegankelijk voor leden en genodigden. Geschorste leden hebben geen toegang 

behalve indien ze gebruik maken van hun beroep op de ALV tijdens de behandeling van hun beroep. 

Zij kunnen zich voor de ALV tijdens het agendapunt aangaande hun schorsing of ontzetting 

verdedigen tegen het genomen bestuursbesluit en de ALV kan hen ondervragen. Daarna dienen ze 

de vergadering weer te verlaten totdat de ALV besloten heeft het bestuursbesluit aangaande hun 

schorsing respectievelijk ontzetting opgeheven heeft. Bij handhaving van het bestuursbesluit door de 

ALV zijn ze definitief uit hun lidmaatschap ontzet.  

Artikel 6            Agenda algemene leden vergadering.  

a.De secretaris draagt zorg dat alle leden de benodigde stukken krijgt toegestuurd, zoals agenda, 
notulen, jaarverslagen, jaarplan en eventuele verdere stukken.  
b.Op de agenda staan punten die worden aangedragen door het bestuur of door een groep van 
minimaal 5 leden die de agendapunten minimaal 5 weken voor de algemene ledenvergadering bij de 
secretaris deponeert.  
 
Artikel 7            Bevoegdheid algemene ledenvergadering  

a. De algemene ledenvergadering is slechts bevoegd beslissingen te nemen omtrent  de op de 
agenda vermelde punten.  
b. Niet op de agenda vermelde punten worden geplaatst op de agenda van de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering.  
 
Artikel 8            Stemrecht en stemmen.  

a.Elk lid heeft één stem. Elk lid kan  ten hoogste voor twee leden middels een machtiging zijn stem 
uit brengen. Een combinatie of gezinslidmaatschap telt als één stem.  
b.Een combinatie lidmaatschap is een familieverband van personen die op één adres woonachtig 
zijn.  
c.Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter der vergadering anders beslist.  
d.Een voorstel wordt goedgekeurd als de helft + 1 van het aantal stemmers het er mee eens is. Indien 
de meerderheid het er niet mee eens is of als de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen.  
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e.Stemming over personen gebeurd schriftelijk en anoniem. Verkiezing bij acclamatie is toegestaan 
als er slechts 1 kandidaat is. In het geval van meerdere kandidaten geldt dat degene die de meeste 
stemmen heeft gehaald is gekozen voor de beschikbare functie(s).  
 

Artikel 9            Kandidaatstelling.  

a.Leden die zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie dienen zich schriftelijk aan te melden bij 
de secretaris, minimaal 21 dagen voor de ledenvergadering.  
b.Bestuursleden, met uitzondering van de voorzitter, dienen lid te zijn van de vereniging.  
 
Artikel 10          Notulen van de vergadering  

a.Van elke bestuurs- c.q. algemene vergadering worden notulen gemaakt, waarvan het concept door 
het bestuur wordt vastgesteld. Deze liggen ter inzage bij de secretaris of stamboek secretariaat.  
b.De notulen van de algemene ledenvergadering worden schriftelijk en/of digitaal aan de leden 
bekend gemaakt.  
c.De notulen van een algemene ledenvergadering worden in de eerstvolgende ledenvergadering, na 
akkoordbevinding, door de voorzitter en secretaris ondertekend, waarna deze notulen gelden als 
volledig bewijs.  
 

Artikel 11          Financiën.  

 a.De penningmeester beheert de financiën der vereniging onder verantwoording van het bestuur. 

Uitgaven 500,00 euro of meer dienen te worden voorgelegd aan het bestuur.  

b.De jaarlijkse contributie en de bijdragen van donateurs, alsmede de voor administratieve 
handelingen door de vereniging worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.  
 

Artikel 12          Kascommissie/stamboekcontrolecommissie  

a.De kascommissie/stamboekcontrolecommissie bestaande uit 2 leden en 1 reserve, controleert elk 
jaar het financiële verslag/financiële stukken en controleert de stamboekregistratie en brengt daar 
verslag over uit op de Algemene ledenvergadering.  
b.De leden van de kascommissie/stamboekcontrolecommissie worden eenmaal jaarlijks door de 
Algemene Ledenvergadering benoemd. Ieder jaar treedt er 1 commissielid af en treedt er een nieuw 
lid aan. De zittingstermijn voor de kascommissie/stamboekcontrolecommissie is 3 jaar.  
c.In de kascommissie/stamboekcontrolecommissie kunnen geen zittende bestuursleden zitting 
nemen.  
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Artikel 13          Vergoeding kosten.  

Het bestuur kan bepalen dat personen die werkzaamheden voor de vereniging verrichten een geheel 

of gedeeltelijke vergoeding hiervoor krijgen indien de kas dit toelaat.  

 Artikel 14 Commissies   

Alle commissies etc., vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en worden door 

het bestuur benoemd of ontslagen, behalve zij die door de algemene ledenvergadering worden 

benoemd.  Er is een adviescommissie Fokkerij, Commissie van Broep, een financiële commissie. 

 Artikel  15       Huishoudelijk reglement.  

 Het Huishoudelijk reglement mag geen regels bevatten die in strijd zijn met de statuten.  

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement dienen door de algemene ledenvergadering te worden 

goedgekeurd.  

In voorkomende gevallen waarin de reglementen en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.  

Artikel 16 Commissie van Beroep 

Het IHW Beroepsreglement is separaat onderdeel van dit huishoudelijk reglement.  

Artikel 17 Keuringsreglement 

Het IHW heeft een keuringsreglement 

Artikel 18 Stamboekreglement 

 Het IHW heeft een Stamboekreglement 

IHW SD 2020  
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