
                                        HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1.     Bestuur
1.1.1 De door de ledenvergadering gekozen bestuursleden vormen het Algemeen Bestuur (AB).  Tot 

bestuurslid kunnen alleen gekozen worden leden, welke sedert het volledige kalenderjaar, 
voorafgaand aan de verkiezing, reeds lid zijn geweest.

1.1.2 Het Algemeen Bestuur komt minstens tweemaal per jaar bijeen; besluiten worden vastgelegd in 
een verslag of besluitenlijst. Uitnodigingen voor deze vergaderingen worden door de secretaris 
minstens 10 dagen voor de vergaderdatum aan de leden van het AB toegezonden.

1.1.3 Voor zover niet anders bepaald, verdeelt het AB de werkzaamheden en de functies binnen het 
AB. Het AB kan uit zijn midden een Dagelijks Bestuur instellen, dat bestaat uit voorzitter, 
secretaris en penningmeester (DB).

1.1.4 De leden van het AB ontvangen een vergoeding van de gemaakte kosten, welke verband houden 
met hen opgedragen werkzaamheden door het AB dan wel door het DB.

1.2   Dagelijks Bestuur
1.2.1 Het Dagelijks Bestuur komt minstens viermaal per jaar bijeen.
1.2.2 De taak van het DB is:                                                                                               

- Voorbereiden van de vergadering van het AB en de ledenvergadering. 
- Uitvoeren van de besluiten van het AB of van de ledenvergadering.
- Afhandelen van lopende zaken binnen de vastgestelde begroting.

2. Keurmeesters
2.1 Het DB legt een lijst aan van keurmeesters, die voldoen aan nader door het AB vastgelegde 

criteria (“erkende keurmeesters”) EKM.
2.2 De erkende keurmeesters ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten, welke gemaakt 
         zijn vanwege aan haar opgedragen werkzaamheden.
         Op verzoek kan aan de EKM’s een honorarium worden toegekend, waarvan de hoogte 
         wordt vastgesteld door het AB.
2.3 De EKM’s keuren aan de hand van door het AB vastgestelde normen, welke aan de EKM’s 

              bekend zijn.

3. Stamboekregister
3.1 Het AB benoemt een stamboeksecretaris
3.2 De stamboeksecretaris kan in zijn werkzaamheden ondersteund worden door één of meer assistent-

stamboeksecretarissen, welke door het AB benoemd worden.
3.3 De stamboeksecretaris houdt nauwgezet de gegevens bij van de in het Stamboek (SB) ingeschreven 

ezels.
3.4 Alleen ezels van leden van de vereniging (VNE) worden in het SB ingeschreven.
3.5 Een kopie van het SB berust bij de secretaris van de vereniging.
3.6 Wanneer een hengst wordt goedgekeurd als dekhengst is dit voor het leven. Alleen bij bewijs van 

overerfbare fouten kan de goedkeuring worden ingetrokken.
3.7 Een ezel tot 3 jaar wordt opgenomen in het veulenstamboek. Dit ongeacht het feit of het een merrie 

of een hengst betreft. Voor gecastreerde hengsten bestaat er een ruinenstamboek. De eigenaar van 
een in het SB opgenomen ezel krijgt een stamboekkaart, waarvan een afschrift bij het 
stamboeksecretariaat is. 

4.  Anti-discriminatiebeding
       Tussen leden of aangeslotenen mag niet worden gediscrimineerd.

Per 1-1-2012 is het Beleidsplan Welzijn 2009-2012 van kracht.
Aldus vastgesteld op de vergadering van leden van de vereniging (VNE) d.d. 10-3-2012


