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I

ALGEMEEN:

Art. 1

Dit reglement vindt haar oorsprong in artikel 11 lid 1a van de statuten. Het bezigt
de terminologie van de statuten. Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld worden
bedoeld met het bestuur of de ledenraad de organen van de “Vereniging van het
Nederlands Welsh Pony & Cob Stamboek”.

VAN DE LEDENRAAD
Art. 2

Met in achtneming van het ter zake in de statuten bepaalde stelt de Ledenraad bij
reglement vast hoe uitvoering zal worden gegeven aan de in artikel 11 lid 3 van de
statuten bedoelde taken.

VAN HET LIDMAATSCHAP
Art. 3

De in hoofdstuk II van de statuten artikelen 4 t/m 8 bedoelde lidmaatschappen
geven het betrokken lid eerst recht op enige voorziening dan wel verstrekking of
deelname jegens de vereniging nadat de verschuldigde contributie is betaald.
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
Het bestuur kan leden op hun verzoek aanmerken als gezinslid. Een lid kan
aangemerkt worden als gezinslid indien het desbetreffende lid deel uitmaakt van
een gezin en woonachtig is op hetzelfde woonadres als een lid dat de volledige
contributie betaalt. Een gezinslid is een lid met alle rechten en plichten
voortvloeiend uit het lidmaatschap, maar waarop een ander lidmaatschapstarief
van toepassing kan zijn. Zulks vastgesteld door de Ledenraad conform art. 11 onder
1h. van de Statuten.
Het bestuur kan leden aanmerken als Jeugdlid. Een lid kan worden aangemerkt als
Jeugdlid indien het lid de leeftijd heeft van 6 t/m 17 jaar en 1 van de
ouders/verzorgers toestemming heeft gegeven voor het aangaan van het
jeugdlidmaatschap. Een Jeugdlid heeft geen stemrecht in de officiële vergaderingen
van het NWPCS. Op het jeugdlidmaatschap is een ander tarief van toepassing zoals

vastgesteld door de Ledenraad conform art. 11 onder 1h. van de Statuten.
Het bestuur houdt een bestand bij van alle leden en hun adressen, gesplitst per
afdeling.
Het bestand staat ter vrije beschikking van de afdelingssecretariaten doch mag,
behoudens nadrukkelijke toestemming van het bestuur, alleen worden gebruikt ten
behoeve van de realisering van de doelstelling van de vereniging. Mutaties worden
periodiek door het bestuur aan de afdelingssecretariaten gemeld.

VAN DE GEWESTELIJKE AFDELINGEN
Art. 4

De in artikel 9 van de statuten bedoelde afdelingen zijn:
Afdeling Noord: bestaande uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe;
Afdeling Oost: bestaande uit de provincies Overijssel,Gelderland en Flevoland;
Afdeling West: bestaande uit de provincies Utrecht,Noord-Holland en Zuid-Holland;
Afdeling Zuid: bestaande uit de provincies Zeeland,Noord-Brabant en Limburg.

Buitenlandse leden worden door het Bestuur aan een afdeling toegewezen.

Art. 5

Tenzij het bestuur om haar moverende redenen anders beslist horen leden tot de
afdeling binnen wiens ressort zij woonachtig of gevestigd zijn.

Art. 6

Met inachtneming van het ter zake in de statuten bepaalde, stellen de afdelingen bij
een door de Ledenraad goed te keuren gezamenlijk reglement vast hoe uitvoering
zal worden gegeven aan de in artikel 17 lid 1 t/m 5 van de statuten bedoelde taken.

Art. 7

Elk afdelingsbestuur zendt jaarlijks voor 1 februari de concept jaarcijfers behorende
bij het financieel beheer en realisering van het in artikel 8 bedoelde werkplan.

Art. 8

Elk afdelingsbestuur zendt jaarlijks voor 1 oktober een zogenaamd werkplan aan het
bestuur waarin vervat een getrouw overzicht van de in het komende jaar te
ontwikkelen activiteiten alsmede een gespecificeerde begroting van de door haar
gewenste financiële suppletie vanuit het bestuur voor bepaalde activiteiten.

Art. 9

Het bestuur bericht het afdelingsbestuur tenminste 4 weken voor de jaarlijkse
Algemene Vergadering, waarin de Begroting op de agenda staat, of en in hoeverre
zij voornemens is de gevraagde financiële suppletie in haar begroting op te nemen

en ter goedkeuring aan de Ledenraad (= Algemene Vergadering) voor te leggen.
Het bestuur geeft daarbij tevens aan of en in hoeverre de in het werkplan vervatte
activiteiten de verenigingsdoelstelling bevorderen.

FINANCIËN
Art. 10 Op voordracht van het bestuur wordt jaarlijks tijdens de vergadering van de
Ledenraad de contributie voor het komend jaar vastgesteld. Leden die, ondanks
daartoe deugdelijk in de gelegenheid zijn gesteld, hun financiële verplichtingen
jegens de vereniging niet tijdig hebben voldaan, zijn bovendien een eveneens door
de vergadering van de Ledenraad, op voordracht van het bestuur, vast te stellen
bedrag of percentage incassokosten verschuldigd, zonder dat daartoe sommatie
nodig is. Nieuwe leden behoren binnen een maand na toelating te hebben betaald.
Zolang financiële verplichtingen, eventueel verhoogd met incassokosten en de op
grond van de Wet verschuldigde rente, niet zijn voldaan geldt een lid geen enkel
recht.

Art. 11 De vergadering van de Ledenraad stelt op voordracht van het bestuur jaarlijks het
bedrag vast dat van de verenigingsinkomsten ter beschikking van de afdelingen
wordt gesteld (retributie).

Art. 12 Het verenigingsjaar sluit op 31 december.

Art. 13 De vergadering van de Ledenraad stelt op voordracht van het bestuur de
vergoedingen vast die aan natuurlijke personen worden toegekend voor reis- en
verblijfkosten in casu dagvergoeding voor juryleden en overige door het bestuur aan
te wijzen medewerkers voor de in hun functie in het belang van de vereniging
uitgevoerde werkzaamheden.
Het bestuur van de vereniging en de afdelingsbesturen zijn gehouden er op toe te
zien dat deze vergoedingen worden uitbetaald aan personen die in hun opdracht of
op hun verzoek de werkzaamheden uitvoeren dan wel anderszins recht hebben op
een vergoeding, tenzij betrokkene te kennen geeft geheel of gedeeltelijk van de
vergoeding te willen afzien

STATUTAIRE COMMISSIES VAN DE LEDENRAAD

Art. 14 Commissie van Beroep
De commissie bestaat ten minste uit drie leden wier taken en bevoegdheden zijn
geregeld in artikel 16 lid 4a en artikel 23 van de statuten. Zij worden door de
Ledenraad in functie benoemd. Het bestuur is gehouden een door haar aan de
commissie van beroep voor te leggen kwestie ter kennisneming van de voorzitter
van de Ledenraad te brengen, tenzij laatstgenoemde zelf bij de zaak betrokken is
in welk geval de aan te wijzen plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad
wordt geïnformeerd. De zittingsduur van de leden van de commissie bedraagt
vier jaar.
De leden van de commissie zijn aansluitend éénmaal opnieuw benoembaar voor
een periode van vier jaar.
Met het lidmaatschap van de commissie van beroep is het lidmaatschap van de
overige organen van de vereniging onverenigbaar.

Art. 15 Vertrouwenscommissie
De Vertrouwenscommissie bestaat uit de voorzitter van de Ledenraad en 4 leden
van de Ledenraad, bij voorkeur tenminste 1 lid uit elke afdeling, wier taken en
bevoegdheden zijn geregeld in artikel 16 lid 4b van de statuten. Zij worden door de
Ledenraad in functie benoemd.

Art. 16 Financiële commissie
De Financiële commissie bestaat ten minste uit twee deskundige leden wier taken
en bevoegdheden zijn geregeld in artikel 16 lid 4c van de statuten. Zij worden door
de Ledenraad in functie benoemd.

Art. 17 De Geschillencommissie.
Zo nodig wordt door de Ledenraad een Geschillencommissie aangezocht ter
beslechting van aan stamboekzaken gerelateerde geschillen tussen leden en/of

organen van de vereniging onderling. Een en ander conform artikel 16 lid 4d en
artikel 22 van de statuten. Samenstelling van deze commissie wordt per geval
bezien waarbij de opdracht en probleemstelling schriftelijk worden geformuleerd.
Het bestuur is gehouden een door haar aan de Geschillencommissie voor te leggen
kwestie ter kennisneming van de voorzitter van de Ledenraad te brengen, tenzij
laatstgenoemde zelf bij de zaak betrokken is in welk geval de aan te wijzen
plaatsvervangend voorzitter van de Ledenraad wordt geïnformeerd.

Art. 18 Arbitragecollege.
Zo nodig wordt door de Ledenraad een arbitragecollege aangezocht ter beslechting
van aan stamboekzaken gerelateerde geschillen tussen leden of organen van de
vereniging enerzijds en derden anderzijds. Een en ander conform artikel 16 lid 4e
van de statuten.
Samenstelling van dit Arbitragecollege wordt per geval bezien waarbij de opdracht
en probleemstelling schriftelijk worden geformuleerd.
Het bestuur is gehouden een door haar aan het Arbitragecollege voor te leggen
kwestie ter kennisneming van de voorzitter van de Ledenraad te brengen, tenzij
laatstgenoemde zelf bij de zaak betrokken is in welk geval de aan te wijzen
plaatsvervangend voorzitter van de Ledenraad wordt geïnformeerd.

STATUTAIRE COMMISSIES VAN HET BESTUUR

Art. 19 Foktechnische Commissie
De foktechnische commissie bestaat uit tenminste vier deskundige leden. Zij
worden op voordracht van het bestuur door de Ledenraad in functie benoemd voor
een termijn van 4 jaren, die nogmaals eenmalig met eenzelfde termijn verlengd kan
worden.
Taken en bevoegdheden van deze commissie zijn geregeld in artikel 16 lid 5a van de
statuten.
De commissie vergadert in tegenwoordigheid van de portefeuillehouder uit het
bestuur, zoveel als redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van haar taken, doch
minimaal eenmaal per jaar.

Art. 20 Rijtechnische Commissie
De rijtechnische commissie bestaat uit tenminste drie deskundige leden.
Zij worden op voordracht van het bestuur door de Ledenraad in functie benoemd
voor een termijn van 4 jaren, die nogmaals eenmalig met eenzelfde termijn
verlengd kan worden.
Taken en bevoegdheden van deze commissie zijn geregeld in artikel 16 lid 5b van de
statuten.
De commissie vergadert in tegenwoordigheid van de portefeuillehouder uit het
bestuur, zoveel als redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van haar taken, doch
minimaal eenmaal per jaar.

Art. 21 P.R.-commissie
De P.R.-commissie bestaat uit ten minste vier deskundige leden, een uit elke
afdeling. Zij worden op voordracht van het bestuur door de Ledenraad in functie
benoemd voor een termijn van 4 jaren die nogmaals eenmalig met eenzelfde
termijn verlengd kan worden. Taken en bevoegdheden van deze commissie zijn
geregeld in artikel 16 lid 5c van de statuten.
De commissie vergadert in tegenwoordigheid van de portefeuillehouder uit het
bestuur, zoveel als redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening van haar taken, doch
minimaal eenmaal per jaar.

Art. 22 Redactiecommissie
De redactiecommissie bestaat uit tenminste drie leden.
Zij worden op voordracht van het bestuur door de Ledenraad in functie benoemd.
Taken en bevoegdheden van deze commissie zijn geregeld in artikel 16 lid 5d van de
statuten en in het redactiereglement.

Art. 23 Tuchtcollege
Het tuchtcollege bestaat uit vijf leden. Vier van de leden van het college worden

op voordracht van het bestuur door de ledenraad benoemd uit de leden van de
vereniging. De ledenraad benoemt op voordracht van het bestuur een voorzitter,
die geen lid van de vereniging kan zijn. Taken en bevoegdheden van deze
commissie zijn verder geregeld in artikel 16 lid 5e en artikel 21 van de statuten,
en in artikel 30 van dit Huishoudelijk Reglement. De zittingsduur van de leden
van de commissie bedraagt vier jaar. De leden van het college zijn aansluitend
éénmaal opnieuw benoembaar voor een periode van vier jaar. In afwijking van
het bepaalde in de vorige volzin kan de ledenraad bij tweederde meerderheid
besluiten de in dat lid genoemde termijn met nog eens vier jaar te verlengen. Het
bestuur is gehouden een door haar aan het tuchtcollege voor te leggen kwestie
ter kennisneming van de voorzitter van de Ledenraad te brengen, tenzij
laatstgenoemde zelf bij de zaak betrokken is in welk geval de aan te wijzen
plaatsvervangend voorzitter van de Ledenraad wordt geïnformeerd.

DE AD HOC COMMISSIES

Art. 24 Conform artikel 16 lid 1 van de statuten is het bestuur zo nodig bevoegd
huishoudelijke commissies van het bestuur in te stellen of op te heffen. Het betreft
hier commissies die naar het oordeel van het bestuur gewenst zijn om (tijdelijke)
taken van het stamboek uit te voeren, een en ander conform het gestelde in de
statuten en reglementen.

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET OMGAAN MET DISCRIMINATIE EN ONBEHOORLIJK
GEDRAG

ANTI-DISCRIMINATIE BEPALING
Art. 25 De vereniging wordt geacht zich te houden aan de geldende gelijke
behandelingswetgeving. Het bestuur moet hiervoor waarborgen dat er een beleid
(of maatregelen) is vastgesteld, ingevoerd en wordt onderhouden ter voorkoming
van discriminatie. Tussen (aspirant-) leden of (aspirant-) aangeslotenen van de
vereniging mag niet worden gediscrimineerd.

Art. 26 Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder discriminatie verstaan het

maken van direct onderscheid tussen personen op grond van godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, nationaliteit, ras, etnische of culturele
afkomst, sekse, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap en
chronische ziekte.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder discriminatie mede verstaan het
maken van indirect onderscheid op grond van een ogenschijnlijk neutrale bepaling,
maatstaf of handelwijze die direct onderscheid als bedoeld in het eerste lid tot
gevolg heeft, tenzij dit wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de
middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

Art. 27 De vereniging waakt bij de uitvoering van haar taken tegen discriminatie, zowel in
de omgang met haar leden als in de omgang met medewerkers en tussen
medewerkers onderling.

Art. 28 Het lid en/of de medewerker die op grond van bepaalde feiten of waarnemingen
vermoedt dat sprake is van discriminatie zoals strafbaar gesteld in het Wetboek van
Strafrecht, meldt dit zo spoedig mogelijk aan de secretaris van het bestuur. Als de
secretaris van het bestuur het vermoeden van discriminatie deelt, doet zij hiervan
melding binnen het bestuur. Het bestuur doet bij een gegrond vermoeden aangifte
bij de politie.

ONBEHOORLIJK GEDRAG
Art. 29 Binnen de vereniging wordt op respectvolle manier met elkaar omgegaan. Leden
dienen andere leden, dan wel betrokken derden van buiten de vereniging te
respecteren en hoffelijk te behandelen Dit geldt expliciet jegens vrijwilligers,
juryleden en/of organisatoren tijdens evenementen georganiseerd door de
vereniging. Leden zetten anderen niet aan tot onbehoorlijk gedrag en moedigen dit
gedrag niet aan. Beslissingen van de vereniging, dan wel van organisatoren van
evenementen, dan wel van juryleden worden door de leden gerespecteerd.

Art. 30 Met betrekking tot leden die zich tijdens evenementen en/of andere gelegenheden
vanuit de vereniging zodanig gedragen dat er sprake is van onbehoorlijk gedrag is

het bestuur bevoegd, de ernst van het voorval in ogenschouw nemend, het
geconstateerde schriftelijk voor te leggen aan het Tuchtcollege.

OVERIGE

Art. 31 In aanvulling op de volgens artikel 11 en 20 van de statuten geregelde jaarlijkse
keuringen kan de vereniging besluiten tot en uitvoering geven aan het organiseren
of mede-organiseren van Welsh Pony en Cob evenementen in de breedste zins des
woords. Dergelijke evenementen kunnen tenminste keurings-, demonstratie, show-,
sport-, of gebruiksrubrieken omvatten en aansluitend, of in combinatie met, of
onafhankelijk van de jaarlijkse keuringen worden georganiseerd. Dergelijke
evenementen kunnen door het bestuur of door een afdelingsbestuur worden
georganiseerd.

Art. 32 Daar waar mogelijk zoekt de vereniging in het vaststellen van vraagprogramma’s en
rubrieken voor Welsh pony en Cob evenementen zoals bedoeld in bovenstaand
artikel 31 en in het vaststellen van reglementen voor keurings-, sport, en
gebruiksrubrieken aansluiting bij de internationaal meest toepasselijke Welsh Pony
en Welsh Cob stamboek gebruiken, zonder daarbij de voor nationaal gebruik meest
toepasselijke vorm uit het oog te verliezen. Door het bestuur vastgestelde
reglementen voor sport-, en gebruiksrubrieken, of door het bestuur vastgestelde
wijzigingen in reglementen voor sport-, en gebruiksrubrieken, dienen na
vastlegging op de eerstvolgende vergadering van de ledenraad ter bekrachtiging te
worden voorgelegd.

Art. 33 Wijzigingen
Wijzigingen van dit reglement behoeven de goedkeuring van de vergadering van de
Ledenraad.

