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Nederlands Haflinger Paarden Stamboek 
NHPS 

 
Huishoudelijk Reglement 

 
 

ALGEMEEN 
Artikel 1 

Het stamboek draagt de naam Nederlands Haflinger Paarden Stamboek (NHPS), hierna te 
noemen de Vereniging. 
 

LEDEN 
Artikel 2 

a. Er zijn 2 verschillende lidmaatschappen mogelijk: 
1. Het basislidmaatschap NHPS: voor leden die alleen willen deelnemen aan 

activiteiten op het gebied van sport en recreatie en voorlichtingsbijeenkomsten. 
2. Het combinatielidmaatschap: basislidmaatschap NHPS + het lidmaatschap van 

het Haflinger Pferdezuchtverband Tirol (HPT); voor leden die ook paarden willen 
registreren bij het HPT. Deze leden kunnen tevens deelnemen aan keuringen.  

b. Ook buitenlandse leden worden geaccepteerd; zij krijgen per land waarin een of 
meerdere leden woonachtig zijn één (1) stemrecht toebedeeld.  

c. Op verzoek worden aan elk lid de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
Vereniging verstrekt. Deze zijn ook op de website van de Vereniging gepubliceerd.  

d. De hoogte van de contributie wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
e. Nieuwe leden, aangemeld na 1 juli van het lopende boekjaar, ontvangen  

€ 15,00 korting op de contributie over dat jaar.  
                                                          

BESTUUR 
Artikel 3   

Samenstelling 
a. De samenstelling van het bestuur is geregeld in de statuten.  
b. De voorzitter en secretaris zijn niet tegelijk aftredend.  
c. Het bestuur kan worden aangevuld met adviseurs.  

Kandidaatstelling 
d. Bestuursleden worden middels kandidaatstelling door de algemene ledenvergadering 

gekozen. De voordracht van kandidaten door het bestuur kan door de leden worden 
aangevuld tot uiterlijk 3 dagen voor de aanvang van de ledenvergadering, schriftelijk 
in te dienen bij de secretaris van de Vereniging. De kandidaatstelling dient 
ondertekend te zijn door tenminste 20 leden en vergezeld te gaan van een verklaring 
van de kandidaat, waaruit blijkt dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt. 

Verkiezingen en stemming 
e. Verkiezingen geschieden bij meerderheid van stemmen. Stemmen over personen 

geschiedt met gesloten briefjes. Wordt bij stemming over meerdere personen geen 
volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt er een herstemming plaats tussen die 
twee personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Bij staking van de 
stemmen beslist het lot.  

Zittingsduur 
f. Een bestuurslid van de Vereniging is gekozen voor drie jaar en is maximaal drie maal 

onmiddellijk herbenoembaar. De aftredende leden blijven in functie, totdat de 
opvolgers de benoeming hebben aanvaard. 

g. Vanaf 2016 treedt jaarlijks 1/3 van het bestuur af volgens een door het bestuur op te 
maken rooster. Hij/zij die ter vervulling van een tussentijdse vacature tot lid van het 
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bestuur is gekozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij/zij is 
gekozen, zou zijn afgetreden. 

                                 
WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR 

Artikel 4 
a. Het bestuur regelt zelf haar werkzaamheden.  
b. De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vicevoorzitter, is belast met de leiding van 

alle vergaderingen van de Vereniging. Zijn beiden verhinderd, dan treedt het oudste 
bestuurslid in jaren als zodanig op. 

c. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van alle besluiten van de Vereniging en 
voor de naleving van haar reglement(en) en statuten. 
 

GELDMIDDELEN 
Artikel 5 

a. De contributie, verbonden aan het lidmaatschap van de leden.  
b. Subsidies 
c. Rente 
d. Donaties 
e. Sponsorgelden 
f. Onvoorziene inkomsten of baten 

                                                   
KASCOMMISSIE 

Artikel 6 
De kascommissie is geregeld in de statuten.  
 

VERGADERINGEN 
Artikel 7 

Bestuursvergaderingen 
a. Deze worden minstens vier maal per jaar gehouden en verder zo dikwijls als de 

voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit nodig achten.  
Ledenvergaderingen 

b. De Vereniging vergadert minstens één maal per jaar, waarvan minimaal eenmaal 
binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar (het boekjaar loopt gelijk met het 
kalenderjaar). 

c. De oproep tot de algemene vergadering vindt tenminste zeven dagen van tevoren 
plaats met een door het bestuur opgestelde agenda van te behandelen punten.  
De verzending van de uitnodigingen geschiedt bij voorkeur per e-mail en bij 
uitzondering per post. 

d. De voorzitter leidt de ledenvergadering(en) van de Vereniging. Indien een lid zich niet 
aan het onderwerp houdt of zich misdraagt, dan is de voorzitter bevoegd dit lid het 
woord te ontnemen. De voorzitter kan de vergadering schorsen voor beraad over een 
aan de orde zijnde agendapunt. Op verzoek van de meerderheid van de aanwezige 
leden dient de vergadering onmiddellijk te worden hervat.  

e. In de algemene ledenvergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht over het 
afgelopen jaar. Tevens legt het bestuur dan rekening en verantwoording af over het 
financiële beheer van de Vereniging. 

f. Alleen over punten vermeld op de agenda kunnen besluiten genomen worden. 
Voorstellen die hierin niet zijn opgenomen, kunnen wel besproken en toegelicht 
worden, maar besluitvorming hierover vindt plaats in de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering. 

g. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering te houden indien minstens 3 
bestuursleden of 10% van de leden hiertoe schriftelijk hun wens aan de voorzitter van 
de Vereniging kenbaar hebben gemaakt met opgaaf van redenen. Wordt binnen 
veertien dagen daarna bedoelde vergadering door de voorzitter niet belegd, dan 
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hebben betreffende leden het recht deze ledenvergadering door de secretaris te doen 
uitschrijven met aanwijzing van een voorzitter. 

h. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Heeft een voorstel 
niet de vereiste meerderheid van stemmen gekregen, dan wordt het voorstel geacht 
te zijn verworpen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over 
personen wordt schriftelijk gestemd. Voor het tellen van de stemmen wordt een 
verkiezingscommissie aangesteld. Deze bestaat uit twee leden uit de vergadering en 
één bestuurslid, die tijdens de vergadering worden benoemd.  

i. Basisleden zijn volwaardig lid van het NHPS. Zij hebben bij ledenvergaderingen 
stemrecht over alle zaken van de Vereniging, behalve over specifieke fokkerij-
aangelegenheden. Dit is voorbehouden aan leden met een combinatielidmaatschap. 
 

                                               
ACTIVITEITEN 

Artikel 8 
a. Ieder lid kan deelnemen aan activiteiten, georganiseerd door de Vereniging.  
b. Deelname aan activiteiten, georganiseerd in samenwerking met en onder de regels 

van het Haflinger Pferdezuchtverband Tirol (HPT) is voorbehouden aan leden met 
een combinatielidmaatschap. Deelnemende paarden dienen geregistreerd te zijn bij  
het HPT. 

 
SLOTBEPALINGEN 

Artikel 9 
a. Indien een lid van de Vereniging wijzigingen in dit reglement wenst, kan hij/zij 

voorstellen daartoe schriftelijk indienen bij het secretariaat van de Vereniging. 
Dit reglement kan alleen worden gewijzigd indien het besluit daartoe op de algemene 
ledenvergadering van de Vereniging is genomen met 2/3 van de uitgebrachte 
stemmen. 

b. Naast het huishoudelijk reglement, beschikt de vereniging over een 
geschillenreglement en een klachtenprocedure. 

c. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de 
Vereniging. 
 

 
Aldus gewijzigd en vastgesteld door de algemene ledenvergadering van het  
Nederlands Haflinger Paarden Stamboek (NHPS) d.d. 26 maart 2022  


