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HUISHOUDELIJK REGLEMENT conform art. 19.1 statuten van 19 november 1986 

Als vastgesteld en goedgekeurd tijdens de ALV op 20 maart 2022 
 
Huishoudelijk reglement van “Kleindiersport Vereniging IJmond en Omstreken”  
opgericht 1 maart 1961.  De vereniging is op 17 november 1986 statutair gevestigd  
in IJmuiden (gem. Velsen). Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40594557. 

 

1.  Lidmaatschap 

1.1. Leden hebben het recht om deel te nemen aan clubbijeenkomsten, vergaderingen, 
informatieavonden en entingen-tegen-dierziektes die in clubverband worden 
georganiseerd. Indien zij ook over een KLN-fokkersnummer beschikken kunnen zij ook aan 
dierkeuringen, plaatselijke tentoonstellingen en landelijke shows deelnemen.  

1.2. Leden kunnen in aanmerking komen voor plaatsing op de wachtlijst voor het 
gebruiksrecht op één van de bij het clubgebouw behorende dierverblijven, indien deze 
beschikbaar zijn. Indien men akkoord gaat met de daarvoor geldende aanvullende 
voorwaarden kan een verzoek tot het verkrijgen van gebruiksrecht worden ingediend bij 
het bestuur en/of de beheerder van het clubgebouw. 

1.3. Via onze website kunnen nieuwe leden zich informeren over onze activiteiten alsook 
kennisnemen van de statuten en huishoudelijk reglement. 

1.4. De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt door aanmelding via 
het volledig ingevulde formulier op onze website en aldaar akkoord te gaan met inhoud 
van de statuten van de vereniging en dit huishoudelijk reglement. Ook moet men akkoord 
gaan met de automatische incasso van de contributie na het eerste jaar van lidmaatschap. 

1.5. Na het versturen van het aanmeldingsformulier kan de over dat jaar nog verschuldigde 
contributie via IDEAL worden betaald. 

1.6. Bij toetreding ontvangt het lid, nadat de contributie is voldaan, een digitaal exemplaar van 
de originele Verenigingsstatuten uit 1986 en het Huishoudelijk Reglement 2022. 

1.7. Het bestuur behoudt zich voor om een aanmelding zonder opgave van redenen te 
weigeren.  
 
 

2. Bestuur 
 

2.1. Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering en samengesteld uit 
minimaal vijf meerderjarige leden van de vereniging.  

2.2. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het 
dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten en is aan het 
voltallig bestuur verantwoording schuldig. 

2.3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. 
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2.4. Het bestuur treedt elk jaar in gedeelten af volgens rooster dat door de secretaris wordt 
bijgehouden. Voorzitter en secretaris kunnen nimmer gelijktijdig aftreden. Aftredende 
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar en kunnen bij acclamatie voor opnieuw een 
periode van maximaal drie jaar herkozen worden in de Algemene Ledenvergadering.  

2.5. De werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende 
bestuursfuncties zijn vastgelegd in het ‘Bestuurstaken-overzicht KSV IJmond en 
Omstreken’. 

2.6. Bepaalde bestuurstaken kunnen door het bestuur aan één of meerdere gewone leden 
worden gedelegeerd. 

2.7. In vacatures die gedurende het verenigingsjaar ontstaan wordt in de eerstvolgende 
Ledenvergadering voorzien. Indien een bestuurslid langer dan zes maanden verhinderd 
is om zijn functie te vervullen, kan zijn mandaat door je algemene vergadering vervallen 
worden verklaard en dient een nieuw bestuurslid te worden benoemd. 

2.8. De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging, berustende 
bij afgetreden of geschorste bestuursleden, moet binnen veertien dagen na schorsing of 
aftreding plaats hebben. 

2.9. Leden van het bestuur en commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles zij 
wat uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan, en 
verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering, tenzij zwaarwichtige 
redenen in het belang van de vereniging zich tegen geheimhouding verzetten. 
 

3. Vergaderingen 
 

3.1. De volgende vergaderingen worden onderscheiden: 
   • Bestuursvergaderingen (zie art 12 statuten) 
   • ALV Algemene (Leden) Vergaderingen: (zie: art 14.1 statuten) 
   • Buitengewone algemene vergadering (zie art. 14.3 statuten) 

3.2. Elke Algemene Vergadering, mits volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven, is 
gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal aanwezig leden, tenzij de statuten 
anders bepalen. 

3.3. Ledenvergaderingen worden naar behoefte gehouden, doch minstens éénmaal per jaar. 
Deze vergadering kan samenvallen met de Algemene Ledenvergadering.  

3.4. Buitengewone ledenvergaderingen worden zo vaak als nodig door het bestuur 
uitgeschreven maar kunnen ook, mits met omschreven redenen en door alle aanvragers 
ondertekend, door minstens 10 leden worden aangevraagd bij de secretaris.  

3.5. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en van de Ledenvergaderingen.  
Bij afwezigheid neemt de 2e voorzitter zijn taak waar. De voorzitter is bevoegd ook de 
leiding op zich te nemen van alle andere bijeenkomsten van de vereniging. Voor het 
bewaren van de goede orde is het niet toegestaan het woord te voeren zonder 
toestemming van de voorzitter. 
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3.6. De voorzitter heeft op deze vergaderingen het recht om debatten te sluiten als deze 
meent dat de aan de orde zijnde onderwerpen voldoende zijn belicht. De vergadering 
kan dan dat punt op de eerstvolgende Ledenvergadering aan de orde stellen indien zij 
dit noodzakelijk acht.  
 

4. Besluitvorming, handhaving en aansprakelijkheid 
 

4.1. De voorzitter zorgt voorde handhaving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.  
4.2. De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen 

aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook aan één of meer 
leden of bestuursleden overkomen, of voor schade aan eigendommen van leden of 
bestuursleden door diefstal, beschadiging of op enige andere wijze ontstaan. 

4.3. In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist 
het bestuur. 
 
 

 
Aldus vastgesteld bij besluit van de Algemene Leden Vergadering gehouden te IJmuiden op 20 maart 2022.  

 


