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15.03310.01/BC
STATUTENWIJZIGING
Heden, zes november tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Bianca Petronella
Margaretha Carpay, notaris te Tilburg:
mevrouw Judith Johanna Wilhelmina Maria van Laak, geboren te Berkel-Enschot op twaalf
juni negentienhonderdvierentachtig, kantooradres: 5038 EA Tilburg, Stationsstraat 5,
De comparante verklaarde als volgt:
Bij akte op elf oktober tweeduizend zeven voor mr. D.W. Doude van Troostwijk notaris te
Bussum verleden, zijn de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
FEDERATIE VAN NEDERLANDSE RUITERSPORTCENTRA, statutair gevestigd te Utrecht,
kantoorhoudende te 3852 PL Ermelo, De Beek 125, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 40409205, laatstelijk gewijzigd.
De Ledenraad van de vereniging heeft in haar vergadering gehouden op drie november
tweeduizend vijftien, op rechtsgeldige wijze besloten de statuten te wijzigen en de
comparante, gemachtigd om van de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte te doen
blijken. De notulen van de vergadering waarin voormelde besluiten werden genomen en
waaruit van de genoemde volmacht blijkt worden aan deze akte gehecht.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde alsnu ter uitvoering van vorenstaande
besluiten de statuten van de vereniging te wijzigen als volgt:
Statuten
Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze statuten wordt verstaan onder:
- Bestuur:
het Bestuur van de Vereniging;
- FNRS:
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Federatie van Nederlandse
Ruitersportcentra, waar deze statuten betrekking op hebben;
- Ledenraad:
de algemene ledenvergadering waarin alle leden van de vereniging door afgevaardigden zijn
vertegenwoordigd.
- Schriftelijk:
bij brief, of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt
overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de
verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- Vereniging:
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.
Artikel 2
Naam en zetel
1. De Vereniging draagt de naam: Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra.
2. De vereniging is statutair gevestigd te Utrecht.
Artikel 3
Doel
1. De Vereniging heeft ten doel:
a. het behartigen van de belangen van de bij haar aangesloten leden;
b. het professionaliseren van de bedrijfsvoering van de professionele paardenhouderij;
c. het waarborgen en bevorderen van de kwaliteit, veiligheid en het welzijn in
professionele paardenhouderijen;
d. het bieden van gelegenheid voor het beoefenen van de hippische sport in de
ruitersportcentra van de leden, alles in de ruimste zin des woords.
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2.

De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het verder ontwikkelen en verbeteren van de branche door middel van
kwaliteitsverbetering, kennisvergroting, innovatie, marktordening en marktvergroting
en het organiseren van cursussen en bijeenkomsten;
b. het behartigen van de belangen van de aangesloten hippische ondernemers
richting overheden, samenwerkingspartners en het Nederlands publiek.
c. het bieden van concrete producten, collectieve (inkoop)voordelen, individuele
ondersteuning en advies.
Artikel 4
Organisatie
1. De vereniging kent de volgende organen:
het Bestuur;
de Ledenraad.
Daarnaast kent de Vereniging:
een directeur;
het verenigingsbureau;
commissies;
werkgroepen;
regio's; en
de sectie Carousselrijden.
2. De FNRS wordt geleid door het Bestuur dat verantwoording verschuldigd is aan de
Ledenraad.
3. De FNRS kent een verenigingsbureau.
De directeur van de FNRS is eindverantwoordelijk voor het verenigingsbureau.
Artikel 5
Leden
1. De FNRS kent de volgende soorten leden:
a. gewone leden;
b. KNHS-vereniging leden (zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 9);
c. leden van verdienste.
Daar waar in deze statuten wordt gesproken over leden, worden daarmee alle
genoemde leden bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Het lidmaatschap van gewone leden is niet persoonlijk en gaat mee over bij overdracht
of overgang van de onderneming van het lid.
Het lidmaatschap van verdienste is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.
3. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen onder vermelding wat voor soort lid het betreft.
Na voorafgaande toestemming van de Ledenraad kan het Bestuur geregistreerde
gegevens van de leden aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen die
verstrekking bij het Bestuur Schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
4. De leden van de vereniging zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van de organen van
de vereniging na te leven;
b. zich te onthouden van al hetgeen in strijd is met de belangen van de vereniging en
al haar organen.
Artikel 6
Gewone leden
1. Uitsluitend professionele paardenhouderijen kunnen gewoon lid zijn van de vereniging.
2. Een professionele paardenhouderij is een onderneming waar paarden worden
gehouden voor commerciële doeleinden, waaronder onder meer begrepen
pensionstallen, ruitersportcentra, instructie-, sport- en trainingsstallen en opfokkers.
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Artikel 7
KNHS-vereniging lid
1. Indien en zolang de FNRS en de KNHS een samenwerkingsovereenkomst hebben
gesloten (hierna te noemen: "samenwerkingsovereenkomst"), kent de FNRS KNHSvereniging leden. Indien en zodra de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen is
beëindigd en niet opnieuw wordt overeengekomen, voldoen de KNHS-vereniging leden
niet langer aan de kwaliteitseis die wordt gesteld aan het lidmaatschap van een KNHSvereniging lid.
2. Uitsluitend de verenigingen die lid zijn van de te Utrecht gevestigde vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie,
ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 40094448,
hierna te nemen: "KNHS", kunnen KNHS-vereniging lid worden.
3. De Ledenraad stelt in het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23, in aanvulling op
het bepaalde in deze statuten, vast welke rechten een KNHS-vereniging lid heeft.
Artikel 8
Lid van verdienste
1. Leden van verdienste zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging op voorstel van het Bestuur door de Ledenraad als zodanig zijn benoemd.
2. Een lid van verdienste heeft het recht een vergadering van de leden bij te wonen en daarin
het woord te voeren, maar kan daarin geen stemrecht uitoefenen.
Een lid van verdienste heeft overigens de rechten die de Ledenraad hem toekent en dient
te voldoen aan de verplichtingen die door de Ledenraad zijn vastgesteld.
3. Een lid van verdienste kan tegelijkertijd ook een andere soort lid als bedoeld in artikel 5 lid
1 zijn.
4. Leden van verdienste dienen overigens eveneens te voldoen aan de gestelde vereisten in
de statuten en/of in de door de Ledenraad of het Bestuur vastgestelde reglementen.
Artikel 9
Toelating
1. De Ledenraad legt de kwaliteiten waaraan gewone leden dienen te voldoen vast in het
FNRS kwaliteitssysteem. Uitsluitend gewone leden die voldoen aan de vereisten
opgenomen in het FNRS kwaliteitssysteem kunnen als gewoon lid worden toegelaten.
2. Voor KNHS-vereniging leden geldt de kwaliteitseis opgenomen in lid 1 niet. KNHSvereniging leden dienen lid te zijn van de KNHS en te voldoen aan de
lidmaatschapseisen hen opgelegd door de KNHS en voorts dient er een
samenwerkingsovereenkomst tussen FNRS en KNHS te gelden.
3. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
4. Indien het Bestuur besluit een lid niet toe te laten, kan de Ledenraad alsnog tot toelating
besluiten.
Artikel 10
Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:
a) door opzegging door het lid;
b) door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren;
c) door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.
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3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier maanden. De opzegging moet uiterlijk vóór een september
Schriftelijk zijn ingediend.
4. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het
lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat een
lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de
Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een
besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Ledenraad. Hij wordt
daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met
dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Ledenraad
waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, ongeacht de reden
(derhalve ook bij opzegging en ontzetting), blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het
geheel verschuldigd.
Artikel 11
Contributie
1. De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie die door de
Ledenraad zal worden vastgesteld.
De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende
bijdrage betalen.
2. Leden van verdienste betalen in die hoedanigheid geen contributie. Als zij tevens
gewoon lid zijn, betalen zij uit dien hoofde wel contributie conform het bepaalde in lid 1.
3. Voor de KNHS-vereniging leden gezamenlijk wordt jaarlijks een collectieve contributie
vastgesteld door de Ledenraad, rekening houdend met de afspraken die zijn gemaakt in
de samenwerkingsovereenkomst. Deze contributie wordt geheven via de KNHS.
Artikel 12
Bestuur
1. a. De FNRS wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit maximaal vijf leden,
natuurlijke personen.
Het aantal leden van het Bestuur wordt vastgesteld door de Ledenraad, met
inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.
b. Het Bestuur wordt uit de gewone leden benoemd. Onder gewone leden wordt in de
vorige zin ook verstaan een door het lid aangewezen vaste vertegenwoordiger van
het lid, mits deze voldoet aan het bepaalde in lid 2.
c. Het is in uitzondering op het bepaalde onder b. mogelijk maximaal twee
bestuursleden te benoemen die geen gewoon lid en geen vaste vertegenwoordiger
van een gewoon lid zijn in de zin van artikel 5 lid 1 van deze statuten, met dien
verstande dat deze leden die geen gewoon lid en geen vaste vertegenwoordiger
van een gewoon lid zijn, geen meerderheid kunnen vormen in het Bestuur.
2. De bestuursleden worden benoemd door de Ledenraad. De benoeming geschiedt op
bindende voordracht van de selectiecommissie.
Aan de voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste
twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Ledenraad,
genomen in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal stemmen dat
door de stemgerechtigden gezamenlijk in de Ledenraad kan worden uitgebracht is
vertegenwoordigd.
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3.

De wijze waarop leden zich kandidaat kunnen stellen, kan bij reglement nader worden
uitgewerkt.
Bij de kandidaatstelling en benoeming van leden van het Bestuur wordt er naar
gestreefd dat de betrokkenen kundig zijn op één of meer van de volgende gebieden:
ruimtelijke ordening;
juridische en/of fiscale aangelegenheden;
communicatie;
kwaliteitsbeheer;
manegebedrijven;
IST/pensionstallen;
dan wel dat zij politiek en/of maatschappelijk breed georiënteerd zijn.
Het Bestuur streeft er naar een evenwichtige weerspiegeling te zijn van de achterban
(groot/klein, IST/maneges, jong/oud).
4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Na beëindiging van
hun zittingsperiode zijn zij slechts een maal aansluitend herkiesbaar. De Ledenraad kan
besluiten dat een bestuurslid voor een derde termijn van drie jaar wordt benoemd.
5. De voorzitter en de penningmeester worden in functie gekozen. Het Bestuur kan zelf uit
haar midden plaatsvervangers aanwijzen.
6. De overige taken en functies in het Bestuur worden door het Bestuur zelf verdeeld.
7. Het lidmaatschap van het Bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de
tuchtcommissie, het lidmaatschap van de Ledenraad en met het zijn van
vertegenwoordiger in de regio.
8. Een bestuurslid kan door de Ledenraad worden ontslagen of geschorst. Een schorsing
die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het
verloop van die termijn.
9. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts door:
a. periodiek aftreden;
b. opzegging van het bestuurslid;
c. overlijden van het bestuurslid;
d. zijn faillissement of aanvraag tot surseance van betaling, danwel indien hij
anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
e. beëindiging van het lidmaatschap van het FNRS en indien het een vaste
vertegenwoordiger van een lid betreft, doordat het lidmaatschap van de FNRS van
het betreffende lid is beëindigd.
10. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende vergadering van de
Ledenraad voorzien.
11. Bestuursleden kunnen voor de werkzaamheden een vergoeding ontvangen, vast te
stellen door de Ledenraad.
Artikel 13
Taak van het Bestuur/ Directeur
1. Het Bestuur heeft de navolgende taken, bevoegdheden en verplichtingen:
a. het formuleert het gemeenschappelijk beleid van de vereniging, stelt het beleid van
de vereniging vast en ontwikkelt en geeft vorm aan een beleidscyclus en een
bestuurlijk overleg;
b. het ziet toe op de naleving van de statuten en de reglementen;
c. het houdt toezicht op het gevoerde beleid;
d. het ontwikkelt initiatieven in het licht van de doelstelling van de FNRS;
e. het stelt een begroting, meerjaren beleidsplan en jaarplan vast;
f. het is verantwoording schuldig aan de Ledenraad;
g. het is bevoegd - na voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad - te besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
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registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt.
2. Het Bestuur benoemt een directeur en kan deze ook weer ontslaan.
3. De directeur heeft tot taak de uitvoering van het beleid zoals dat is vastgesteld door het
Bestuur. De directeur is verantwoordelijk voor de algemene leiding van het
verenigingsbureau, de werkorganisatie van de Vereniging.
4. Het Bestuur kan in een directiereglement de nadere taken en bevoegdheden van de
directeur vastleggen en dit reglement ook weer wijzigen.
5. De directeur legt verantwoording af aan het Bestuur.
6. De directeur handelt op basis van een volmacht van het Bestuur.
Artikel 14
Vertegenwoordiging
1. Het Bestuur vertegenwoordigt de FNRS.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.
3. Het Bestuur kan voorts besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer
bestuursleden, aan de directeur alsook aan derden, om de FNRS binnen de grenzen
van die volmacht te vertegenwoordigen.
Artikel 15a
Regio’s
1. De Vereniging is onderverdeeld in regio's. De Ledenraad stelt het aantal regio's vast en
deelt deze in. De Ledenraad kan hier ook weer wijzigingen in aanbrengen.
2. Een regio bezit geen rechtspersoonlijkheid.
3. De leden maken onderdeel uit van de regio waarin ze gevestigd zijn.
4. Per regio benoemt het Bestuur, op voordracht van het verenigingsbureau drie leden
respectievelijk vaste vertegenwoordigers van leden uit die regio tot FNRSregiovertegenwoordiger. FNRS-regiovertegenwoordigers zijn natuurlijke personen.
5. De FNRS-regiovertegenwoordigers hebben als taak:
a. het regionaal invulling geven aan het FNRS beleid;
b. het actief persoonlijk contact zoeken met leden;
c. het bezoeken van nieuwe leden;
d. het signaleren van ontwikkelingen en kansen;
e. het initiëren en uitnodigen van leden uit de regio voor inhoudelijke bijeenkomsten.
6. De FNRS-regiovertegenwoordigers handelen op basis van een volmacht van het
Bestuur en worden ondersteund door het verenigingsbureau.
Artikel 15b
Commissies en werkgroepen
1. De Ledenraad benoemt de leden van de navolgende commissies en kan hen ook weer
ontslaan:
selectiecommissie;
tuchtcommissie;
financiële commissie.
Daarnaast kan de Ledenraad besluiten tot instelling en opheffing van andere
commissies en de benoeming en het ontslag van de betreffende leden.
2. Bij reglement vast te stellen door de Ledenraad kunnen nadere regels aangaande de
instelling en de taken en bevoegdheden van de commissies worden vastgesteld.
3. Het Bestuur kan werkgroepen instellen en opheffen en de leden van de werkgroepen
benoemen en ontslaan.
4. Bij reglement vast te stellen door het Bestuur kunnen nadere regels aangaande de
instelling en de taken en bevoegdheden van de werkgroepen worden vastgesteld.
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Artikel 16
Jaarverslag/ Rekening en verantwoording
1. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen
worden gekend.
3. Het Bestuur brengt op een Ledenraadsvergadering binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Ledenraad, een
jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het
legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de Ledenraad over. Deze stukken worden ondertekend door de
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van
de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
4. De Ledenraad benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten minste
twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. De financiële commissie
onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt
aan de Ledenraad verslag van haar bevindingen uit.
5. Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de
Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
7. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Ledenraad worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiële commissie.
8. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de door de wet voorgeschreven
termijn te bewaren, onverminderd het hierna in lid 9 van dit artikel bepaalde.
9. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde
balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden
overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige
weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd
beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
Artikel 17
Sectie carrouselrijden
1. De Ledenraad kan een sectie carrouselrijden instellen en ook weer opheffen. De sectie
Carrousselrijden vormt een afdeling van FNRS die geen rechtspersoonlijkheid heeft.
2. Uitsluitend leden met carrousselgroepen kunnen lid zijn van de sectie carrouselrijden en
uitsluitend die carrousselgroepen kunnen binnen de sectie deelnemen aan het
carrouselrijden.
3. Op de sectie carrouselrijden zijn de regels die zijn opgenomen in het Sectiereglement
VCN (Verenigde carrouselclubs Nederland) van toepassing. Dit reglement wordt
vastgesteld en kan worden gewijzigd door de ledenvergadering van de sectie
carrousselrijden, echter uitsluitend na voorafgaande goedkeuring van het Bestuur.
4. Voor het sectielidmaatschap is een aanvullende contributie verschuldigd. De hoogte
daarvan wordt op voorstel van het sectiebestuur vastgesteld door de Ledenraad.
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5.

De sectie carrouselrijden regelt de zaken die uitsluitend de eigen sectie betreffen. Het
werkterrein van de sectie betreft in elk geval het wedstrijdwezen en promoten van het
carrouselrijden.
6. De sectie carrousselrijden handelt onder verantwoordelijkheid van het Bestuur. Het
Bestuur stelt de nadere taken en bevoegdheden van de sectie vast.
7. De sectie wordt geleid door het sectiebestuur dat verantwoording verschuldigd is aan de
sectievergadering en het Bestuur. Leden van het sectiebestuur handelen krachtens een
door het Bestuur verleende volmacht.
8. De wijze van benoeming van de leden van het sectiebestuur wordt in het
Sectiereglement VCN (Verenigde Carrouselclubs Nederland) vastgelegd.
9. Het sectiebestuur heeft tot taak in de sectie het beleid van het Bestuur en van de
Ledenraad ten aanzien van het carrousselrijden uit te voeren.
10. Het sectiebestuur is tevens bevoegd eigen activiteiten binnen de sectie te verrichten,
waarvoor het sectiebestuur verantwoording verschuldigd is aan de eigen
sectievergadering. De eigen activiteiten mogen niet in strijd zijn met het beleid van de
FNRS. Een sectiebestuur is met betrekking tot de eigen activiteiten bevoegd te handelen
binnen de door de sectievergadering en het Bestuur vastgestelde begroting.
11. Wanneer als gevolg van de door de sectie uitgevoerde activiteiten een tekort is ontstaan
wordt het bedrag van de sectiecontributie in het daaropvolgende boekjaar zodanig
verhoogd dat bedoeld tekort daardoor wordt opgeheven.
12. De sectievergadering bestaat uit alle onder die sectie ressorterende leden. De leden
vertegenwoordigen in de sectievergadering zichzelf en hun carrousselgroepen.
Artikel 18
Ledenraad
1. De vereniging kent een algemene ledenvergadering, in deze statuten genoemd
Ledenraad, waarin de leden van de vereniging door afgevaardigden zijn
vertegenwoordigd.
2. De leden worden ingedeeld in kiesgroepen.
3. De Ledenraad bestaat uit een zelfde aantal leden als dat door de kiesgroepen benoemd
kunnen benoemen. Ledenraadsleden dienen natuurlijke personen te zijn.
Een lid van de Ledenraad kan niet tevens Lid van het Bestuur zijn.
4. De leden van de Ledenraad worden benoemd door de leden op de wijze als hierna is
bepaald.
5. Elk van de regio's vormt een kiesgroep: de regio-kiesgroepen; ieder lid maakt deel uit
van één van deze kiesgroepen.
6. Voorts maakt ieder lid deel uit van één van de volgende kiesgroepen:
a. de kiesgroep maneges groot;
b. de kiesgroep maneges klein;
c. de kiesgroep instructie- sport- en trainingsstallen; of
d. de kiesgroep KNHS-verenigingen, zulks echter met inachtneming van het bepaalde
in lid 9.
7. De Ledenraad stelt de criteria vast aan de hand waarvan kan worden vastgesteld tot
welke kiesgroepen een lid behoort. Het Bestuur beslist aan de hand van deze criteria tot
welke kiesgroep ieder lid behoort.
8. a. Iedere regio-kiesgroep heeft het recht twee leden van de Ledenraad te benoemen.
Het te benoemen lid van de Ledenraad dient een vaste vertegenwoordiger van een
lid te zijn uit de betreffende regio-kiesgroep.
b. De kiesgroepen:
grote maneges;
kleine maneges; en
instructie- sport en trainingsstallen,
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9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

hebben in totaal het recht om tien leden van de Ledenraad te benoemen.
De Ledenraad besluit, bij besluit genomen met ten minste drie vierde van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering van de Ledenraad waarin ten minste
twee derden van de leden van de Ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd is,
hoeveel (van die tien leden) door ieder van deze drie kiesgroepen wordt benoemd,
zulks naar aanleiding van het aantal leden van de betreffende kiesgroep. Het
besluit tot wijziging van het in de vorige zin bedoelde besluit wordt op dezelfde
wijze en met dezelfde meerderheid genomen.
Het te benoemen lid van de Ledenraad dient een vaste vertegenwoordiger van een
lid te zijn uit de betreffende kiesgroep.
c. De KNHS-verenigingen kiesgroep heeft het recht één lid van de ledenraad te
benoemen, zulks echter met inachtneming van het bepaalde in lid 9.
Het te benoemen lid van de Ledenraad dient een vaste vertegenwoordiger van een
lid te zijn uit de betreffende kiesgroep.
Indien en zodra de vereniging geen KNHS- vereniging leden meer kent, komt de KNHSverenigingen kiesgroep te vervallen.
Indien en zodra een ledenraadslid door een bepaalde kiesgroep benoemd dient te
worden, roept het Bestuur de leden van de betreffende kiesgroep bijeen. Op deze
bijeenroeping vindt het bepaalde in artikel 19 overeenkomstige toepassing.
Binnen de kiesgroep worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de
geldig uitgebrachte stemmen.
In het huishoudelijk reglement dienen de nadere regels omtrent de te houden
vergaderingen nader te worden uitgewerkt.
Leden van de Ledenraad worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar en
zijn slechts twee maal herbenoembaar.
Aan de Ledenraad komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten
aan het Bestuur zijn opgedragen
Naast andere in de wet en statuten aan haar opgedragen taken is de Ledenraad belast
met:
a. het goedkeuren van het jaarlijks geactualiseerde strategisch meerjarenplan en het
daarvan afgeleide jaarplan;
b. het goedkeuren van de daarop gebaseerde begroting;
c. het goedkeuren van de hoogte van contributies;
d. het goedkeuren van het jaarverslag en het in het afgelopen boekjaar gevoerde
beleid;
e. het goedkeuren van de jaarrekening;
f. het dechargeren van het Bestuur;
g. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het Bestuur.
Leden van de Ledenraad handelen in het belang van de Vereniging. Zij treden op
zonder last en ruggespraak.
De voorzitter van het Bestuur is belast met de leiding van de ledenraadsvergaderingen
De Ledenraad komt minimaal vier keer per jaar bijeen.
De Ledenraad vergadert volgens een vaste vergadercyclus.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een vergadering
van de Ledenraad - de jaarvergadering of voorjaarsvergadering - gehouden. In deze
jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
i.
het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 lid 3;
ii. voorstellen van het Bestuur of de leden van de Ledenraad, aangekondigd bij de
oproeping voor de vergadering;
iii. de decharge van de bestuursleden.
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20. In het najaar wordt een vergadering van de Ledenraad - de najaarsvergadering gehouden onder meer ter vaststelling van de beleidsvoornemens en de begroting van
het komende jaar en ter voorziening in eventuele vacatures.
21. Andere vergaderingen van de Ledenraad worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit
wenselijk oordeelt.
22. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden
van de Ledenraad als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de
stemmen in de Ledenraad verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering van de
Ledenraad op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na indiening van het
verzoek. Het Schriftelijk verzoek dient de te behandelen punten te vermelden. Indien
aan het verzoek binnen vier (4) weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
23. Toelating tot de vergadering van andere dan de in lid 1 bedoelde (rechts-)personen
staat ter beslissing van de voorzitter van de algemene vergadering.
Artikel 19
Bijeenroeping Ledenraad
1. De Vergaderingen van de Ledenraad worden bijeengeroepen door het Bestuur,
onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 22.
2. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van de
vergadering niet meegerekend. Indien een lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de
oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de
Vereniging is bekend gemaakt.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Artikel 20
Besluitvorming van de Ledenraad
1. Alle leden van de Ledenraad hebben stemrecht.
2. Een lid dat is geschorst heeft toegang tot de Ledenraad voor zover daarin het besluit tot
zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarin het woord te voeren, doch heeft
daarin geen stemrecht.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de
Ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Het ter Ledenraad uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit
voorzover gestemd werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter
onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een
nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering dit verlangt of
wanneer een stemgerechtigd lid dit verlangt ingeval de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of Schriftelijk geschiedde. Door de nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
6. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de
stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht. Indien het betreft een
verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de
stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht. Stemming door middel van
stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
8. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt.
9. Indien de oproeping voor een vergadering van de Ledenraad niet op de voorgeschreven
wijze is geschied of enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
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vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht is genomen
kunnen zolang in die Ledenraad alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, toch
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de
orde komende onderwerpen, dus ook een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding.
Artikel 21
Statutenwijziging
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 9 kan in de statuten van de Vereniging geen
verandering worden gebracht dan door een besluit van de Ledenraad, welke
vergadering, is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de Vergadering van de Ledenraad ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden van de Ledenraad ter
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie vierde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering van de Ledenraad waarin ten minste twee derden van de
leden van de Ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die
vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na
de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan
de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan
worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.
Artikel 22
Ontbinding
1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Ledenraad. Het bepaalde
in de leden 1 en 3 van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.
2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het Bestuur. Het Bestuur kan besluiten
andere personen tot vereffenaar te benoemen.
3. Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot
ontbinding lid waren overgedragen. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het
besluit tot ontbinding kan door de Ledenraad echter ook een andere bestemming aan
het batig saldo worden gegeven.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet
voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen
persoon.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek
van toepassing.
Artikel 23
Reglementen
1. De Ledenraad kan reglementen vaststellen en wijzigen. Het bepaalde in de leden 1 en 3
van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.
2. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten van de Vereniging.
Slot.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:
dat van het verhandelde in gemelde algemene ledenvergadering blijkt uit de notulen,
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waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht.
De wettelijk verplichte identificatie heeft volgens voorschrift plaatsgehad.
WAARVAN AKTE is verleden op de datum en plaats in het hoofd van deze akte vermeld. De
verschenen persoon is mij, notaris bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de
verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een
conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van deze akte te hebben kennis
genomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

