HUISHOUDELIJK REGLEMENT GOOISE PLUIMVEE- EN
KLEINDIERENFOKKERS VERENIGING (G.P.K.V.)
LIDMAATSCHAP
Artikel 1
1. zij die zich als lid of jeugdlid bij de vereniging willen aansluiten, moeten zich schriftelijk
bij het bestuur aanmelden door middel van een door de vereniging te verstrekken
formulier.
2. indien de aanmelding een jeugdlid betreft, moet het betreffende formulier worden mede
ondertekend door één van de ouders of door de wettelijke vertegenwoordiger van dat
jeugdlid.
3. de vereniging kent ook tentoonstellings- of fokkercombinaties, die gevormd worden
door twee of meer leden en/of jeugdleden.
Artikel 2
1. in de contributie is de toezending van het clubblad van de vereniging begrepen.
2. jeugdleden en begunstigers betalen ten minste de helft van de contributie van de leden.
3. een tentoonstellings- of fokkerscombinatie is de contributie van de betreffende
(jeugd)leden verschuldigd.
4. indien de contributie over het lopende jaar niet vóór 1 september is voldaan, vindt geen
uitkering plaats van gewonnen ereprijzen en wordt de toezending van het clubblad
gestaakt.
5. bij het niet betalen van de contributie over het lopende jaar vóór 1 januari van het
volgende jaar, kan het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap besluiten.

BESTUUR
Artikel 3
1. jaarlijks treedt een aantal bestuursleden af, volgens een door het bestuur opgemaakt
rooster. Hierbij is gelijktijdig aftreden van voorzitter en secretaris niet mogelijk. De
aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
2. kandidaten voor de vervullen vacatures kunnen zowel door het bestuur als door de
leden worden gesteld. Voordrachten door tenminste vijf leden ondertekend, dienen
schriftelijk tot drie dagen voor aanvang van de vergadering bij de secretaris te worden
ingediend. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijk bereidverklaring
van de kandidaat.
3. (her)verkiezing bij acclamatie is slechts mogelijk wanneer geen tegenkandidaten zijn
gesteld.
Artikel 4
De secretaris voert de administratie van de vereniging, houdt een ledenregister bij, convoceert
de vergaderingen, notuleert het verhandelde en brengt middels een jaaroverzicht verslag uit
van het afgelopen verenigingsjaar. Hij kan desgewenst deze werkzaamheden gedeeltelijk
delegeren aan één of meerdere van de overige bestuursleden. De uitgaande stukken worden
door hem ondertekend. Bij afwezigheid of ontstentenis wordt hij vervangen door één van de
overige bestuursleden.
Artikel 5
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij kan desgewenst deze
werkzaamheden gedeeltelijk delegeren aan één of meerdere van de overige bestuursleden. In
de algemene vergadering legt de penningmeester rekening en verantwoording af. Daartoe
houdt hij zijn boekhouding ter inzage van de kascommissie. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis
wordt zijn functie waargenomen door één van de overige bestuursleden.
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Artikel 6
De overige leden van het bestuur zijn belast met (niet) nader benoemde (deel)taken en zijn de
andere bestuursleden zoveel mogelijk behulpzaam.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 7
De leden van de kascommissie hebben een zittingsperiode van twee jaar. Jaarlijks treedt één
lid af, welke niet terstond herkiesbaar is. Als reserve wordt door de algemene vergadering een
derde lid aangewezen, dat bij afwezigheid of ontstentenis van één van de leden zijn functie
waarneemt.
Artikel 8
Leden jeugdleden, leden van verdienste en ereleden hebben het recht op de vergadering
voorstellen in te dienen. Deze dienen schriftelijk vóór 1 februari bij de secretaris te worden
ingediend. In spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken, zulks ter
beoordeling van het bestuur.
Artikel 9
De algemene vergadering, zijnde jaarvergadering, wordt jaarlijks in de maand maart
gehouden.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 10
Het bestuur beslist in die gevallen, waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet is
voorzien en in de geschillen omtrent de uitleg en toepassing daarvan, behoudens zijn
verantwoording aan de algemene vergadering.
Artikel 11
Aan alle leden, jeugdleden, leden van verdienste, ereleden en begunstigers wordt bij de
aanvang van hun lidmaatschap respectievelijk aansluiting één exemplaar van de statuten van
dit reglement, alsmede van alle bijzondere door het bestuur vastgestelde reglementen ter
hand gesteld, gelijk mede van alle daarin later aangebrachte wijzigingen.
Artikel 12
Waar in dit reglement “hij” wordt gebruikt, dient evenzeer “zij” te worden gelezen.
Artikel 13
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 2 april 2001.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 23 maart 2001.
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