HUISHOUDELIJK REGLEMENT

International Club for American Miniature Horses
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Artikel 1 - Algemene bepalingen
1.

Het bestuur van de vereniging stelt het huishoudelijk reglement op tot voorstel van de
algemene ledenvergadering, waar het reglement bekrachtigd wordt.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1.

Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke
aanmelding bij de secretaris. Hiervoor wordt het aanmeldingsformulier via de website ingevuld
en ondertekend verstuurd/gefaxt en de contributie voldaan. Wanneer de betrokkene jonger is
dan achttien (18) jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden
ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich
akkoord verklaart met het rulebook van de AMHA en AMHR en deze onderschrijft.
3.

Het lidmaatschap van de AMHA/AMHR is een aanbeveling.

4. De leden kunnen de statuten en het huishoudelijk reglement bekijken op en/of downloaden van
de website van de ICAMH of opvragen bij de secretaris van de vereniging.
5.

Adreswijzigingen dient men schriftelijk bekend te maken bij het secretariaat.
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6.

De vereniging kent:
a. Gewone leden;
b. Gezinsleden
c. Juniorleden;
d. Ereleden;
e. Vrienden
f.

Donateurs.

Een lid is juniorlid tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden.

7. Alleen leden van 18 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen.
Juniorleden hebben geen stemrecht.
8.

Vrienden ontvangen informatie over alle evenementen alsmede de nieuwsbrieven tegen een
vaste jaarlijkse vergoeding. Vrienden hebben geen stem- en kiesrecht.

9.

Donateurs hebben geen stem- en kiesrecht, zij ondersteunen de vereniging financieel met een
minimum bedrag van €25,00 per jaar.

10. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan door de algemene
vergadering voor de leden het bedrag, voor de donateurs en vrienden het minimumbedrag zal
worden vastgesteld, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van de statuten.
11. De nota voor het lidmaatschap wordt verstuurd in november en dient voor 1 januari van het
daaropvolgende kalenderjaar te worden voldaan. Indien de nota niet wordt voldaan, wordt er
een herinnering gestuurd, waarvan de kosten € 5,00 bedragen. Indien dan nog niet betaald
wordt, eindigt het lidmaatschap op 1 maart van dat jaar. Indien men dan alsnog wil betalen,
moet men opnieuw lid worden. Er wordt dan een administratieve herintrederboete in rekening
gebracht van € 25,00. De totale kosten voor dat jaar bedragen derhalve de kosten van een
lidmaatschap voor één (1) jaar + € 5,00 + € 25,00. De herintrederboete blijft staan voor leden
wiens lidmaatschap conform dit artikel beëindigd is. Zij dienen te allen tijde de
herintrederboete te betalen.
12. Als het lidmaatschap op correcte wijze is opgezegd, kan een nieuw lidmaatschap pas na 1 jaar
worden afgesloten. Indien het lidmaatschap op enig moment in het eerste jaar weer wordt
hervat, dient er een volledig jaar contributie te worden betaald.
13. Ereleden, donateurs en vrienden betalen geen contributie.
Artikel 3 – Einde Lidmaatschap
1.

Wanneer een lid van de vereniging het lidmaatschap van de vereniging wil opzeggen, dient
men dit schriftelijk te melden bij de secretaris nadat alle financiële verplichtingen zijn voldaan.
Opzegtermijn van het lidmaatschap is 2 maanden voor het einde van het verenigingsjaar.

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de leden
1.

Een lid verplicht zich ter gelegenheid van een show/clinic/bijeenkomst zowel vóór, gedurende,
als na het evenement behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen
bij het handhaven van de orde.

2. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele
toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het
andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het
bestuur zal de kwestie bekijken en het desbetreffende lid daar op aanspreken. Bij herhaling
wordt het lidmaatschap per direct beëindigd.
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3.

Een lid verplicht zich het welzijn van alle paarden ten alle tijde te laten prevaleren. Bij het niet
nakomen van deze verplichtingen zullen sancties volgen, dit kan uitmonden tot verwijdering
van het showterrein.

4. Een ieder die als niet-lid mee wil doen aan een show of evenement georganiseerd door de
ICAMH dient op de hoogte te zijn van de reglementen/statuten zoals die zijn opgesteld, en
verklaart zich hiermee akkoord.
5.

Ieder paard dat deelneemt aan een show georganiseerd door de ICAMH, dient in het bezit te
zijn van een paardenpaspoort en chip; dit paspoort moet op verzoek kunnen worden getoond.

6.

Ieder paard dat deelneemt aan een show georganiseerd door de ICAMH, dient te beschikken
over een goede gezondheid. Een officieel bewijs van volledige inenting tegen influenza dient te
kunnen worden getoond. De geldigheidsdatum van de laatste inenting mag niet verstreken zijn
op de dag van het evenement.

Artikel 5 – Bestuur en Algemene vergadering
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.

3.

De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. Dit is ook mogelijk per
computer. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen
door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle
rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.

4.

In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen
indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig
is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een
besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.

5.

Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een
meerderheid van ten minste tweederde van het aantal leden van het bestuur anders beslist.

6.

Ieder lid van het bestuur heeft één stem.

7.

De jaarvergadering wordt één (1) maal per jaar bijeengeroepen door het bestuur; de leden
krijgen hiervan schriftelijk bericht zoals bepaald in artikel 14 van de statuten.

Artikel 6 - Verkiezingen en benoemingen
1.

Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door
kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient
te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.

2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn, maar
mogen geen bestuurslid zijn van een soortgelijke vereniging, club of stamboek.
3.

Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een
verklaring van de kandidaat dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.

Artikel 7 - Officiële mededelingen
1.

Alle mededelingen waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit
door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.

2.

De leden ontvangen de officiële mededelingen via e-mail en/of de nieuwsbrief.
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Artikel 8 –Organisatie vereniging
1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, conform de statuten artikel 11.

2.

Het algemeen bestuur wordt verkozen door de Algemene ledenvergadering zoals vermeld in
artikel 8 van de statuten.

3.

Het Algemeen bestuur zal vanuit haar midden het dagelijkse bestuur kiezen conform artikel 10
van de statuten.

4.

Het bestuur benoemt, na goedkeuring van de ledenvergadering, commissie voorzitters. Voor
iedere commissie is er een verantwoordelijk bestuurslid.

5.

De commissies bestaan uit meerderjarige personen, waarvan één (1) persoon fungeert als
voorzitter, met uitzondering van een eventuele jeugdcommissie.

6.

De secretaris is mede verantwoordelijk voor het PR-beleid en de communicatie binnen en
buiten de vereniging. Voor deze activiteiten kan eventueel een afzonderlijke functionaris
worden aangewezen.

7.

De kascommissie wordt vastgesteld bij de algemene ledenvergadering.

8.

Onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur kan een afzonderlijke functionaris
worden belast met de ledenadministratie van het bestuur.

Artikel 9 – Slotbepalingen
1.

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen plaatsvinden door een besluit van de
Algemene Vergadering.

2.

In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

3.

Elk lid van de vereniging wordt geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen opgenomen in
het huishoudelijk reglement.

Vastgesteld in de algemene vergadering op 8 oktober 2011 te Zevenbergschenhoek

De voorzitter,

De secretaris,

______________________

______________________
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