KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING
Opgericht 1907
Beschermheer Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

AFDELING ZUID-HOLLAND
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN EEN AFDELING
VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING
ALS BEDOELD IN ARTIKEL 9, EERSTE LID VAN DE STATUTEN VAN DE
VERENIGING
NAAM
Artikel 1
De afdeling draagt de naam:
"Afdeling Zuid-Holland van de KNPV".
De afdeling is geen rechtspersoon, maar valt
hoofdbestuur van de KNPV.

onder de verantwoordelijkheid van het

AFDELINGSJAAR
Artikel 2
Het afdelingsjaar is gelijk aan het boekjaar van de KNPV en valt dus samen met het
kalenderjaar.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 3
1.
De afdeling stelt zich ten doel:
a.
Daartoe geschikte honden af te richten als politiehonden, bewakingshonden,
speurhonden en reddingshonden; eventueel ook voor andere diensten en taken;
b.
de opleiding van personen tot bekwame dresseurs en geleiders van de onder a
bedoelde honden, alsmede van helpers bij de onder auspiciën van de KNPV te
houden keuringen, examens en wedstrijden;
c.
de behartiging van de belangen van de leden van de afdeling als zodanig;
d.
de bevordering van het gebruik in de praktijk van afgerichte honden als onder a
bedoeld.
2.
a.
b.
c.
d.

De afdeling tracht haar doeleinden te bereiken door:
het uitschrijven en bevorderen van wedstrijden en demonstraties;
het verzamelen en verspreiden van literatuur verband houdende met het doel van
de KNPV;
het geven van voorlichting en het verstrekken van inlichtingen omtrent alles wat de
afgerichte hond en zijn gebruik betreft;
alle andere wettige middelen die tot bereiking van de doelstellingen van de KNPV
kunnen meewerken.

LEDEN
Artikel 4
1.
Leden van de afdeling zijn de leden van de KNPV, wier woonplaats is gelegen
binnen het gebied van de afdeling Zuid-Holland, alsmede buitenlandse leden, die op
hun verzoek door het hoofdbestuur van de KNPV bij de afdeling zijn ingedeeld.
2.

Het lidmaatschap van de afdeling eindigt met de beëindiging van het lidmaatschap
van de KNPV alsmede door verhuizing van een lid van de KNPV naar een andere
afdeling. (Door de betreffende afdeling aan te passen indien het hoofdbestuur
bepaald heeft dat een aantal provincies of delen daarvan onder een bepaalde
afdeling vallen.)

3.

Een lid van een afdeling kan als zodanig voor de duur van ten hoogste zes maanden
door het afdelingsbestuur worden geschorst als er sprake is van de in artikel 7 a
van de statuten van de vereniging vermelde gevallen.
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4.

Personen die zich op zeer bijzondere wijze voor de afdeling of haar doelstellingen
verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de afdelingsvergadering, op voorstel
van het afdelingsbestuur, tot erelid van de afdeling worden benoemd.

GELDMIDDELEN
Artikel 5
De geldmiddelen van de afdeling bestaan uit:
a.
de in Artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement van de KNPV bedoelde bijdrage uit
de kas van de Vereniging;
b.
andere baten.
AFDELINGSVERGADERINGEN
Artikel 6
De vergaderingen worden onderscheiden in:
a.
Bestuursvergaderingen.
Deze worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden van het
afdelingsbestuur dit nodig oordelen.
b.
Gecombineerde vergaderingen.
Hieronder worden verstaan vergaderingen van het afdelingsbestuur met de
afgevaardigden van erkende verenigingen of met het dagelijks bestuur van de
kringen uit de afdeling.
Het aantal afgevaardigden van een vereniging of van een kring bedraagt maximaal
twee.
Deze vergaderingen worden gehouden als het afdelingsbestuur dit nodig oordeelt
ter bespreking van de activiteiten in de afdeling.
c.
Ledenvergaderingen
Alle leden van de afdeling hebben steeds vrije toegang tot de ledenvergaderingen
en brengen daar bij te houden stemmingen één stem uit.
Artikel 7
1.
Er wordt jaarlijks tenminste één ledenvergadering gehouden binnen zes maanden
na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
ledenvergadering. De vergadering wordt in ieder geval gehouden voor 15
november.
2.

In deze vergadering wordt door de secretaris van het afdelingsbestuur het
jaarverslag over het afgelopen afdelingsjaar uitgebracht en wordt door de
penningmeester van het afdelingsbestuur rekening en verantwoording afgelegd van
zijn financieel beheer.
Tevens brengt de commissie, belast met het nazien van de financiële bescheiden en
de kas van de penningmeester van het afdelingsbestuur in die vergadering haar
verslag uit. Ook wordt in deze vergadering voorzien in ontstane vacatures in het
afdelingsbestuur.

3.

Ook wordt in deze vergadering de commissie benoemd, belast met het nazien van
de financiële bescheiden en de kas van de penningmeester van het afdelingsbestuur
over het lopende afdelingsjaar.

4.

In de ledenvergadering voorafgaande aan de eerstvolgende algemene vergadering
van de KNPV wordt de beschrijvingsbrief voor die vergadering besproken en worden
de afgevaardigde van de afdeling naar die vergadering, alsmede zijn
plaatsvervanger gekozen uit de leden van de afdeling op voordracht van het
afdelingbestuur.
De verkiezing geschiedt schriftelijk, tenzij met algemene stemmen anders wordt
besloten. Over ieder van de te vervullen functies wordt afzonderlijk gestemd.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan; blanco, onjuiste of onvolledige
stembriefjes zijn van onwaarde.

• Pagina 2 van 6

Een kandidaat wordt geacht te zijn gekozen, wanneer deze de meerderheid van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij een eerste
stemming waarbij meer dan twee personen zijn betrokken, de stemmen staken
tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen, heeft
een herstemming plaats tussen deze beide laatste personen. In geval van staking
van stemmen bij een herstemming en in die gevallen, waarin er bij de eerste
stemming slechts twee kandidaten zijn, beslist het lot.
5.

Ledenvergaderingen worden bovendien gehouden zo dikwijls als het afdelingsbestuur dit nodig oordeelt of tenminste een tiende gedeelte van het aantal
leden van de afdeling dit wenselijk acht.
In het laatste geval dient het verzoek tot bijeenroeping van een ledenvergadering
per aangetekend schrijven bij de secretaris van het afdelingsbestuur te worden
ingediend.
In het verzoek dient een opgave gedaan te worden van de te behandelen punten.
De kosten aan een dergelijke vergadering verbonden, komen voor rekening van hen
die de vergadering hebben aangevraagd, tenzij de ledenvergadering beslist, dat die
kosten ten laste van de afdeling dienen te komen. Het door het afdelingsbestuur
geschatte bedrag van de kosten van de vergadering moet door hen die de
vergadering hebben aangevraagd, worden gestort bij de penningmeester van het
afdelingsbestuur, waarna dit afdelingsbestuur gehouden is de vergadering te doen
plaats vinden binnen twee maanden nadat het verschuldigde bedrag is
overgemaakt.

6.

Behalve in spoedeisende gevallen worden ledenvergaderingen tenminste 14 dagen
voor de dag van de vergadering aangekondigd in het officiële orgaan van de
vereniging.
De aankondiging dient vergezeld te gaan van een agenda, die de te behandelen
onderwerpen vermeldt en toelicht.
Onderwerpen die niet op de agenda zijn vermeld, kunnen slechts in behandeling
worden genomen als het afdelingsbestuur en de meerderheid van de aanwezige
leden daar geen bezwaar tegen hebben.

7.

De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de afdeling of diens
plaatsvervanger, met dien verstande, dat de secretaris nimmer als plaatsvervanger
van de voorzitter mag optreden.
De voorzitter regelt de werkzaamheden en draagt zorg voor de handhaving van de
orde.

8.

Het afdelingsbestuur bepaalt of en in hoeverre een ledenvergadering toegankelijk is
voor de pers.

Artikel 8
1.
In de ledenvergaderingen wordt over zaken mondeling en bij meerderheid van
stemmen beslist.
Bij staking van stemmen wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn verworpen.
2.

Stemming over personen mag uitsluitend schriftelijk geschieden, waarbij over ieder
van de te vervullen plaatsen afzonderlijk dient te worden gestemd.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan; blanco, onjuiste of onvolledige
stembriefjes zijn van onwaarde. Een kandidaat wordt geacht te zijn gekozen
wanneer deze de meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd. Indien bij een eerste stemming waarbij meer dan twee personen zijn
betrokken, de stemmen staken tussen de twee personen die het hoogste aantal
stemmen hebben verkregen, heeft een herstemming plaats tussen deze beide
laatste personen.
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In geval van staking van stemmen bij een herstemming en in die gevallen, waarin
er bij de eerste stemming slechts twee kandidaten zijn, beslist het lot.
AFDELINGSBESTUUR
Artikel 9
1.
Het afdelingsbestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf leden.
2.
De voorzitter wordt in functie gekozen. De werkzaamheden van de overige leden
van het afdelingsbestuur worden door hen onderling verdeeld.
3.

Het afdelingsbestuur maakt een rooster van aftreden, zodanig dat ieder jaar
tenminste één lid van dat bestuur aftreedt. Een tussentijds in een vacature
benoemd lid van het afdelingsbestuur treedt af op het tijdstip, waarop degene in
wiens plaats hij is gekozen, volgens het rooster zou hebben moeten aftreden.

4.

Behalve in het geval van herverkiezing kan niemand langer dan vijf jaren lid van
het afdelingsbestuur zijn.

5.

De kandidaatstelling voor de voorzitter van het afdelingsbestuur of voor een lid van
dat bestuur kan geschieden door zowel het afdelingsbestuur als door tenminste
vijftien leden van de afdeling die daarbij hun handtekening, alsmede hun naam en
adres plaatsen op desbetreffende kandidatenlijst, die tenminste zes weken vóór de
te houden vergadering per aangetekend schrijven bij de secretaris van het
afdelingsbestuur moet worden ingediend.

6.

Het afdelingsbestuur heeft de bevoegdheid de ledenvergadering een bindende voordracht te doen, waarin bij voorkeur een tweetal kandidaten wordt voorgedragen.
Indien de bindende voordracht slechts één kandidaat noemt, dan zal deze
kandidaat zonder stemming geacht worden door de ledenvergadering te zijn
gekozen. De ledenvergadering kan evenwel aan de voordracht van het
afdelingsbestuur het bindend karakter ontnemen door een, met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, genomen besluit.

7.

Een lid van het afdelingsbestuur kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd,
ten allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Voor een
besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee-derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.

Artikel 10
De leden van het afdelingsbestuur genieten ten laste van de kas van de afdeling
vergoeding van door hen ten behoeve van hun bestuursfunctie gemaakte onkosten; een en
ander naar door het afdelingsbestuur te stellen regels.
AFVAARDIGEN NAAR DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11
1.
De afgevaardigde en zijn plaatsvervanger worden door het afdelingsbestuur
voorzien van een geloofsbrief die tenminste acht dagen vóór de dag van de
algemene vergadering bij de secretaris van het Hoofdbestuur van de KNPV moet
worden ingediend.
2.

Het mandaat van een afgevaardigde en zijn plaatsvervanger is slechts geldig voor
één bepaalde algemene vergadering.
De reis- en verblijfskosten van de afgevaardigde of van zijn plaatsvervanger komen
voor rekening van het hoofdbestuur, naar door het hoofdbestuur te stellen regels.

3.

De afgevaardigde of zijn plaatsvervanger is gehouden op de algemene vergadering
te spreken en te stemmen in de geest van de meerderheid van de ledenvergadering.
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Ten aanzien van onderwerpen, die niet in de beschrijvingsbrief waren vermeld, doch
met inachtneming van artikel 13 van het Huishoudelijk reglement van de KNPV
nochtans in de algemene vergadering in behandeling worden genomen, spreekt en
stemt hij zo mogelijk in de geest van de ledenvergadering, en anders naar eigen
inzicht.
Verenigingen
Artikel 12
1.
Het afdelingsbestuur bevordert zoveel mogelijk de oprichting van verenigingen, als
bedoeld in artikel 11, eerste lid van de statuten van de KNPV.
2.

De jaarlijkse erkenning door het afdelingsbestuur dient door deze verenigingen
telkens vóór 15 februari te worden aangevraagd.

3.
a.
b.
c.

Een vereniging kan slechts worden erkend wanneer:
alle leden van de vereniging lid zijn van de KNPV;
het ledental van de vereniging tenminste vijf is;
de vereniging voldoet aan de vereisten genoemd in artikel 11 derde lid van de
statuten van de KNPV;
naar de mening van het afdelingsbestuur de vereniging geacht wordt voldoende
kwaliteiten te bezitten als waarborg voor een goed functioneren in organisatorisch
en dresseertechnisch opzicht;
aan de dressuur alleen wordt deelgenomen door leden van de KNPV.
naar het oordeel van het afdelingsbestuur de vereniging en haar leden op verantwoorde wijze zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook dient de
vereniging een rechtsbijstandsverzekering te hebben.

d.
e.
f.

4.

Tussentijdse erkenning is alleen mogelijk als er sprake is van een nieuw opgerichte
vereniging. Deze aanvraag om erkenning wordt gepubliceerd in het officiële orgaan
van de KNPV. Bezwaren tegen de erkenning dienen binnen drie weken na de datum
van het nummer van het officiële orgaan waarin de publicatie plaats vond, per
aangetekend schrijven bij het betreffende afdelingsbestuur te worden ingediend.
Het afdelingsbestuur beslist niet eerder over de erkenning van de betreffende
vereniging dan een maand na de datum van het nummer van het officiële orgaan
waarin de publicatie plaats vond en niet dan nadat de eventueel ingebrachte
bezwaren tegen erkenning van de nieuw opgerichte vereniging onderzocht zijn en
gebleken is dat zij geen bezwaar vormen om tot erkenning over te gaan.

5.

De erkenning van een vereniging kan buiten de in artikel 11, derde lid sub c van de
Statuten van de KNPV genoemde gevallen worden ingetrokken bij handelingen of
gedragingen van de vereniging of haar leden in strijd met de belangen van de
afdeling, met dien verstande dat misdragingen van individuele leden van een
vereniging slechts kunnen leiden tot intrekking van de erkenning wanneer door de
vereniging tegen het betrokken lid of de betrokken leden geen maatregelen zijn
genomen of deze maatregelen naar het oordeel van het afdelingsbestuur niet in
redelijke verhouding staan tot de gepleegde handelingen of nalatigheden.

6.

Geschillen tussen verenigingen, die niet in onderling overleg kunnen worden
geregeld, dienen ter beslissing te worden voorgelegd aan het afdelingsbestuur,
hetwelk, na partijen te hebben gehoord, beslist.

KRINGEN OF COMPETITIEVERBANDEN
Artikel 13
1.
De jaarlijkse erkenning door het afdelingsbestuur van kringen of competitieverbanden, als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Statuten van de KNPV,
dient door de besturen van dergelijke kringen of competitieverbanden telkens in de
maand januari te worden aangevraagd.
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2.

De erkenning van een kring of competitieverband kan buiten de in artikel 11, derde
lid sub c, van de Statuten van de KNPV worden ingetrokken bij handelingen of
gedragingen van de kring of het competitieverband in strijd met de belangen van
de afdeling.

3.

Geschillen tussen een kring of een competitieverband en de daarbij aangesloten
vereniging, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, alsmede
soortgelijke geschillen tussen kringen en/of competitieverbanden onderling, dienen
ter beslissing te worden voorgelegd aan het afdelingsbestuur, hetwelk na partijen te
hebben gehoord, beslist.

Artikel 14
1.
Indien een vereniging, kring of competitieverband zich niet kan verenigen met een
door het afdelingsbestuur genomen beslissing of maatregel, waardoor belangen van
die vereniging of kring respectievelijk dat competitieverband worden getroffen, kan
deze vereniging, kring of het competitieverband hiertegen bij het afdelingsbestuur
bezwaar aantekenen.
Het afdelingsbestuur is in dat geval gehouden de beslissing of maatregel in
heroverweging te nemen, na zonodig belanghebbenden in de gelegenheid te
hebben gesteld hun standpunt nader kenbaar te maken. De beslissing op het
bezwaarschrift wordt medegedeeld aan alle belanghebbenden.
2.

Ieder belanghebbende vereniging of kring die, dan wel ieder belanghebbend
competitieverband dat zich niet met een besluit op een bezwaarschrift als in het
eerste lid bedoeld kan verenigen heeft recht van beroep op de ereraad.

3.

Bezwaar aantekenen bij het afdelingsbestuur tegen een door het afdelingsbestuur
op een bezwaarschrift genomen beslissing is niet mogelijk.

ONTBINDING
Artikel 15
Tot een voorstel aan het Hoofdbestuur van de KNPV de afdeling te ontbinden kan slechts
worden besloten in een daartoe speciaal bijeengeroepen ledenvergadering van de afdeling.
Een meerderheid van twee-derden van het aantal uitgebrachte stemmen is voor de aanneming van een dergelijk voorstel tenminste vereist.
SLOTBEPALING
Artikel 16
In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de ledenvergadering.
spoedeisende gevallen komt gelijke bevoegdheid toe aan het afdelingsbestuur.

In

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de KNPV op 11 mei 1974
Het laatst gewijzigd in de algemene vergadering van de KNPV op 25 maart 2017.
De voorzitter,

De secretaris,

J.J.M. van den Boomen.

K. van Driel-Bleijenberg.
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