Huishoudelijk Reglement van de Vereniging “De Aangespannen Haflinger”
Vastgesteld te Wageningen op 27 mei 2016.
Artikel 1. Algemene Bepaling
Dit Huishoudelijk reglement is een reglement als bedoeld in artikel 30 van de statuten.
Artikel 2. Leden
1. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie.
2. DAH kent verschillende soorten lidmaatschappen:
a. Lid: Dit is een persoon, die is toegelaten als lid van DAH. Leden van 18 jaar of
ouder hebben stemrecht De leden betalen de contributie die is vastgesteld op
de ALV. Leden jonger dan 18 jaar kunnen toegelaten worden na toestemming
van ouders of verzorgers.
b. Partnerlid: Partner van het lid, die in één huishouden daarmee woont.
Partnerleden betalen een aangepast bedrag aan contributie, eveneens
vastgesteld door de ALV. Hij/zij heeft stemrecht.
c. Jeugdlid: kind van DAH-lid of diens partner van minder dan 18 jaar oud.
Hij/zij betaalt geen contributie. Hij/zij wordt ook niet in de ledenlijst
opgenomen.
d. Jeugd Bijrijder: Persoon, minder dan 18 jaar oud, die een Haflinger van een
DAH-lid berijdt. Hij/zij betaalt geen contributie. Hij/zij wordt ook niet in de
ledenlijst opgenomen.
e. Partnerleden, jeugdleden en jeugd-bijrijders zijn leden van DAH en hebben
derhalve dezelfde rechten op door DAH georganiseerde evenementen als de
leden.
f. Het is toegestaan dat niet-leden van de vereniging deelnemen aan door DAH
georganiseerde evenementen. De organisator van de rit kan wel verschillende
tarieven rekenen voor deze deelnemers.
3. Schorsing vindt niet plaats dan nadat een onderzoek is ingesteld en het betrokken lid
in de gelegenheid is gesteld zich te doen horen.
4. Het besluit van het Hoofdbestuur tot opzegging namens de vereniging, tot ontzetting
of tot schorsing van een lid zal door de secretaris der vereniging ter kennis worden
gebracht aan het betrokken regiobestuur en per aangetekend schrijven ter kennis
worden gebracht aan het betrokken lid.
Het lid dat uit zijn lidmaatschap wordt ontzet, verliest daarmede alle aan het
lidmaatschap verbonden rechten en aanspraken op de vereniging. Tegen het besluit
van het Hoofdbestuur staat beroep open bij de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 3. Contributie
1. De hoogte van de verschillende contributies wordt op de Algemene
Ledenvergadering, op voorstel van het Hoofdbestuur, vastgesteld.

2. Bij toetreding als lid in de periode van 1 januari tot 1 juli is de contributie
verschuldigd over het gehele jaar, bij toetreding vanaf 1 juli betaalt het lid een half
kalenderjaar contributie en verbindt zich voor tenminste een kalenderjaar aan de
vereniging.
Artikel 4. Tijdstip van betaling
1. De leden betalen hun contributie in jaarlijkse termijnen.
2. De leden betalen de door hen verschuldigde contributie binnen 1 maand na facturering
of via automatische afschrijving.
3. De donateurs die een jaarlijkse bijdrage aan de kas van de vereniging betalen, betalen
deze voor 1 april voor ieder jaar. Men verbindt zich voor tenminste een kalenderjaar
aan de vereniging.
Artikel 5. Bestuur
De Algemene voorzitter ondertekent met de secretaris de daarvoor in aanmerking komende
stukken.
De secretaris stelt na overleg met de algemene voorzitter de agenda voor de vergaderingen
van het Hoofdbestuur of het Dagelijks Bestuur op.
Artikel 6.
1. Het Hoofdbestuur is gehouden te bewerkstelligen dat zij conform de Statuten
evenwichtig wordt samengesteld.
2. Het Hoofdbestuur doet een voorstel aan de ALV voor de benoeming van opvolgers
van aftredende leden van het DB. De namen worden minimaal 4 weken voor de ALV
bekend gemaakt aan de leden in de convocatie voor de vergadering. De ALV kan nog
een algemeen lid voor het HB kiezen.
3. Voor vacatures in het DB kunnen door de ALV een of meer kandidaten worden
voorgesteld, indien door tenminste tien stemgerechtigde leden, uiterlijk een week voor
de ALV, een door hun ondertekende kennisgeving daarvan in het bezit is van de
secretaris van het HB. De regiobesturen vaardigen minimaal één en maximaal twee
bestuursleden af naar het Hoofdbestuur. In geval twee bestuursleden worden
afgevaardigd hebben deze samen één stem.

Artikel 7.
1. Het Hoofdbestuur komt ten minste tweemaal per jaar in vergadering bijeen. Het
Hoofdbestuur stelt het algemeen beleid vast, dat door de vergadering zal worden
gevolgd.
2. De leden van het Dagelijks bestuur hebben toegang tot alle door de leden van de
vereniging te houden vergaderingen.
3. Het Dagelijkse Bestuur komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar, dit kan tegelijk
met het Hoofdbestuur.
Artikel 8. Dagelijks Bestuur
1. De Voorzitter, de secretaris en de Penningmeester worden gekozen op de Algemene
Ledenvergadering voor een periode van drie jaar. Deze vormen samen het Dagelijks
Bestuur.
2. De vicevoorzitter, indien deze gewenst is, kan uit het Hoofdbestuur worden gekozen.

Artikel 9. De Regio’s
De vereniging is ingevolge artikel 19 van de Statuten ingedeeld in Regio’s.
De regio’s zijn als volgt ingedeeld:
Regio Noord omvat de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en de
Noordoostpolder.
Regio Oost omvat de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland.
Regio West omvat de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.
Regio Zuid omvat de provincie Limburg en de oostelijke helft van Noord-Brabant.
Regio Zeeland omvat de provincie Zeeland en de westelijke helft van Noord-Brabant.
Binnen de genoemde regio’s bestaat de mogelijkheid tot het vormen van sub-regio’s, die
onder de verantwoordelijkheid blijven van het regiobestuur. Dit geldt zowel bestuurlijk als
financieel. In het belang van alle leden van de vereniging zijn en blijven alle statutaire
bepalingen alsmede de regels ingevolge het Huishoudelijk Regelement op alle organen van de
vereniging van kracht.
Artikel 10.
1. De regionale voorzitter is zowel voorzitter van het algemeen als van het dagelijks
regionale bestuur.
2. Het dagelijks regionaal bestuur bestaat uit tenminste de voorzitter, de secretaris,
penningmeester.
Artikel 11.
1. De regio’s ontvangen uit de kas van de vereniging zogenaamde regio-gelden. Bij het
jaarlijks indienen van de verenigingsbegroting wordt tevens de grootte van het af te
dragen regio-geld vastgesteld, waarna goedkeuring plaats vindt door de Algemene
Ledenvergadering.
2. In januari dienen de regio’s verantwoording af te leggen over hun in- en uitgaven en
hun balans. De regio’s wordt aangeraden om via een begroting te werken.
Onverwachte uitgaven die hoger zijn dan € 250 moeten worden gemeld aan het
Hoofdbestuur.
3. Commissies dienen altijd een begroting op te stellen. De commissie dient
verantwoording af te leggen over haar in- en uitgaven en haar balans. Onverwachte
uitgaven die hoger zijn dan € 250 moeten worden gemeld aan het Hoofdbestuur.
Artikel 12. Stemmingen
1. De stemmingen vinden plaats overeenkomstig de bepalingen van artikel 33 sub 2 en 3
van de statuten.
2. Alle leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht. De erevoorzitter(s) en de leden van
verdienste hebben eveneens stemrecht.
3. Stemmen bij volmacht is toegestaan, mits de volmacht schriftelijk is gegeven en voor
de aanvang der vergadering bij de voorzitter is ingeleverd. Eén lid kan slechts voor
één ander lid als gemachtigde optreden.
4. Schriftelijke stemming in een bestuurs- of commissievergadering heeft plaats op een
door de voorzitter te bepalen wijze.
5. Schriftelijke stemming in de Algemene Ledenvergadering en in de vergadering van
alle regio’s heeft plaats ten overstaan van een commissie voor stemopneming,
gevormd door twee door de voorzitter uit de aanwezigen aan te wijzen personen.

Artikel 13. Commissies
1. Ingevolge artikel 28 van de statuten kan het Hoofdbestuur vaste en ad hoc commissies
instellen, zoals:
a. een redactiecommissie
b. een public relations commissie
c. een demonstratie commissie
d. een evenementencommissie
2. De taak en functieomschrijving van de onder punt 1 a t/m d genoemde commissies
worden nog nader vastgesteld in een Hoofdbestuursvergadering.
3. Commissies kunnen zelfstandig opereren, maar werken wel onder verantwoording van
het Hoofdbestuur. Deze moet goedgekeurd zijn door het Hoofdbestuur en verwerkt in
de begroting van de vereniging.
Artikel 14. Besluitvorming
Ten aanzien van de onderwerpen genoemd in artikel 34 van de statuten kan het Hoofdbestuur
voor alle leden bindende besluiten nemen wanneer voldaan is aan de volgende formaliteiten:
a. Tussen de dag, waarop de oproeping aan de leden van het Hoofdbestuur zijn
verzonden en de dag van de vergadering moeten veertien volle dagen verstrijken.
b. De leden van het Hoofdbestuur, die ter vergadering zijn, moeten ten genoegen van de
algemeen voorzitter hebben doen blijken, dat zij in de vergadering te behandelen
onderwerpen tevoren hebben besproken in een vergadering van het college, dat zij in
het Hoofdbestuur vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door overlegging van een
uittreksel uit de notulen van de desbetreffende vergadering.
c. De oproeping tot de vergadering moet het te nemen besluit volledig en uitvoerig
vermelden.
d. Tenminste drie/vierde van het aantal leden in het Hoofdbestuur moet aanwezig zijn.
Het besluit is aangenomen, wanneer de meerderheid van de aanwezige leden van het
Hoofdbestuur zich daarvoor verklaart.
Artikel 15.
Aan de oproepingen in het vorige artikel bedoeld, wordt zo mogelijk steeds een afschrift van
dit advies toegevoegd.
Artikel 16. Benoemingen of Aanwijzing
De benoeming of aanwijzing van leden van, vertegenwoordigers in of afgevaardigden naar
bestuurscolleges of eigen organen van de vereniging dan wel voordracht tot een dergelijke
benoeming, aanwijzing of afvaardiging, geschiedt door het Dagelijks Bestuur der vereniging,
tenzij in de statuten of elders in dit reglement anders is bepaald.
Artikel 17. Ter inzagelegging
De concept notulen van de laatste ALV, de begroting en de overige jaarstukken zijn bij de
secretaris opvraagbaar van 14 dagen tot 3 dagen voor de ALV. De stukken zijn voor eenieder
in te zien op de jaarvergadering.
Artikel 18. Benoeming tot erevoorzitter, lid van verdienste en erelid:
1. Ter uitvoering van artikel 9 sub 1 der statuten wordt bepaald dat het Hoofdbestuur
kandidaten ter benoeming tot erevoorzitter, lid van verdienste of erelid voordraagt aan
de Algemene Ledenvergadering. De wijze waarop dit geschiedt wordt bepaald door
het Dagelijks Bestuur.

2. Voor de benoeming tot erevoorzitter, lid van verdienste of erelid laat het Hoofdbestuur
zich leiden door de in artikel 9 sub 1 der statuten genoemde beweegredenen.
3. De onderscheideng bestaat uit terbeschikkingstelling van een ereteken met
bijbehorende oorkonde.
Artikel 19. Vergoedingen
Besluiten betreffende vergoedingen worden genomen in het Hoofdbestuur. Het bestuur
bepaalt tot welk bedrag de penningmeester betalingen mag doen of doen plaatsvinden
De penningmeester kan onkostenvergoedingen van bestuurs- en commissieleden en andere
periodieke betalingen doen zonder instemming van het bestuur vooraf. De uitbetalingen
geschieden alleen op basis van declaraties.
Voor eenmalige uitgaven, welke niet zijn benoemd in de begroting, behoeven:
-bedragen tot € 50: geen instemming van het bestuur
-bedragen tot €250: instemming van het Dagelijks Bestuur
-bedragen hoger dan € 250: instemming van het Hoofdbestuur
Artikel 20. Wijzigingen Huishoudelijk Regelement
1. Alle bepalingen van dit reglement kunnen worden gewijzigd.
2. Tot wijziging van dit reglement kan worden besloten in de algemene
ledenvergadering, Leden moeten tenminste tien dagen voor de algemene vergadering
schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het voorstel. Het nieuwe reglement
moet met twee derde van de aanwezige (stemgerechtigde) leden worden aangenomen.
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