Huishoudelijk Reglement Kring Oost Maas en Merwede
Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering dd. 17
november 2016
1. De Kring en het bestuur
1.1

De Kring

De vereniging draagt de naam “ Kring Oost Maas en Merwede” van de KNHS en wordt zowel in
de statuten als de reglementen als dusdanig aangeduid.
Het doel, de organisatie, de leden met hun rechten en plichten, tuchtrechtspraak en
beëindiging lidmaatschap zijn allen beschreven in de notarieel vastgelegde statuten van deze
Kring.
1.2

Het Bestuur van de Kring

Het kringbestuur bestaat uit tenminste vijf, maar bij voorkeur uit zeven meerderjarige
personen, die worden benoemd door en uit lokale verenigingen van de Kring, met de verdeling
kringbreed. De kringvergadering bepaalt het aantal kringbestuursleden.
Het Kringbestuur kent een Dagelijks Bestuur, bestaande uit;
Voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter wordt in functie gekozen.
Dit alles conform de beschrijving in de statuten.
1.3

Bestuursverkiezing(en) en -periode.

Kringbestuursleden worden benoemd voor de duur van 3 jaar en kunnen tweemaal aansluitend
worden herbenoemd. De procedures hiervoor zijn opgenomen in de statuten. Benoemingen
vinden plaats in het voorjaar/najaar tijdens de ALV van de Kring. Hiervoor is een rooster van
aftreden opgesteld (zie bijlage 1: rooster van aftreden).
1.4

Afvaardiging vergaderingen Regio

De Regio Zuid-Holland van de KNHS vraagt om 1 persoon uit het Kringbestuur af te vaardigen
richting de Regio als bestuurder.
De voorzitter van Kring Oost Maas en Merwede is afgevaardigde van de Kring naar de
vergaderingen van de Regio Zuid-Holland van de KNHS en maakt daarbij tevens deel uit van
het bestuur van deze regio. De afgevaardigde vanuit de Kring koppelt de z aken, in de Regio
besproken, terug aan het Kringbestuur en neemt hun oordeel mee naar de Regio. Ingrijpende
zaken kunnen ook worden voorgelegd aan de leden.
1.5

Vergoeding bestuursleden

Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding die jaarlijks zal worden opgenomen door de
penningmeester in de begroting. De hoogte van de vergoeding aan bestuursleden wordt
jaarlijks bij de begroting vastgesteld door de ALV middels goedkeuring van de begroting .

2. Commissies
Het Kringbestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taken laten uitvoeren door commissies. Kringbestuur en kringvergadering zijn bevoegd
permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die commissies te
benoemen, schorsen en te ontslaan.
Een commissie bestaat minimaal uit drie personen (zie statuten artikel 12 Commissies) .
2.1

Wedstrijdcommissie

De Wedstrijdcommissie bestaat uit de wedstrijdsecretaris en 1, bij voorkeur 2 andere
bestuursleden. De onderlinge verdeling van de taken worden vastgelegd in vergadering. De
wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:


Maakt de wedstrijdkalender. Deze wordt door het bestuur voorgelegd aan haar leden ter
goedkeuring. (zie bijlage 2: samenstellen wedstrijdkalender);



Wijst de selectiewedstrijden toe aan verenigingen;



Houdt de stand van de selectiewedstrijden bij (zie bijlage 3: selectieprocedure);



Neemt de data op voor de wedstrijden als Kringkampioenschappen (zie bijlage 4:
Kringkampioenschappen) en de Herfstmeeting (zie bijlage 5: Herfstmeeting);



Geeft de vastgestelde kalender door aan de Regio voor de Regiokalender;



Regiokalender distributie aan de verenigingen;



Administreert extra aangevraagde wedstrijden (zie bijlage 2: samenstellen
wedstrijdkalender).

2.2

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit bestuursleden en niet -bestuursleden, waar bij voorkeur de
voorzitter tevens kringbestuurder is. De commissie organiseert in goed overleg en onder
verantwoording van het kringbestuur diverse activiteiten verspreid over de kring. De
activiteiten zijn verenigings-overstijgend, hebben een toegevoegde waarde.
3. Afdracht wedstrijdorganisaties
Wedstrijdorganiserende pensionstallen/manegebedrijven zonder verenigingsleden, moeten
jaarlijks een afdracht betalen aan Kring Oost Maas en Merwede ter dekking van de
administratiekosten. De hoogte van de afdracht wordt jaarlijks bij de begroting vastgesteld
door de ALV middels goedkeuring van de begroting
4. Aanpassing(en) in het Huishoudelijk Reglement
Over datgene, waarin in dit Huishoudelijk Reglement niet is voorzien, beslist het Kringbestuur.
Daarvan wordt in Bestuur- en algemene ledenvergadering kennis gegeven en in deze
vergadering(en) worden wijzigingen/aanpassingen van dit Huishoudelijk reglement kenbaar
gemaakt.

