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

AFDELING ZUID-HOLLAND

REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE
Artikel 1
Dit reglement is ingesteld ingevolge artikel 2 van het Algemeen Reglement.
Artikel 2
De Technische Commissie, hierna te noemen de TC, volgt de algemene regelgeving van de
KNPV en de regelgeving van de afdeling Zuid-Holland.
Artikel 3
De TC is een adviserende en uitvoerende commissie daar waar het opleidingen en examens
aangaat.
De leden van de TC worden benoemd door het afdelingsbestuur.
Artikel 4
De TC bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden.
De voorzitter van de TC heeft als Commissaris Technische Zaken, hierna CTZ te noemen,
zitting in het afdelingsbestuur.
Artikel 5
De beslissingen van het afdelingsbestuur zijn naar de TC toe richtinggevend en bepalend voor
het te maken en uit te voeren beleid.
Artikel 6
De TC legt via de CTZ verantwoording af aan het afdelingsbestuur.
Artikel 7
De TC kent drie soorten leden, als volgt te noemen:
a. De voorzitter die tevens lid is van het afdelingsbestuur als Commissaris Technische
Zaken (CTZ ).
b. Hij wordt benoemd voor een periode van vijf jaar, gelijk aan een ambtstermijn in het
afdelingsbestuur.
c. De permanente leden.
d. Deze worden benoemd voor een periode van drie jaar.
e. De ambulante leden.
f. Deze worden benoemd voor een met name te noemen activiteit of gebeurtenis.
Artikel 8
Ten aanzien van de benoeming als lid van de TC gelden de volgende voorwaarden:
a. Men dient algemeen of afdelingskeurmeester, dan wel algemeen of afdelingshelper te
zijn.
b. Men dient algemeen of afdelingskeurmeester, dan wel algemeen of afdelingshelper te
zijn geweest.
a. Men beschikt over specialistische kennis, op welk gebied dan ook, waarmee men
binnen de TC kan functioneren.
Artikel 9
Een lid van de TC wordt voorgedragen door de CTZ en benoemd door het afdelingsbestuur.
Het afdelingsbestuur zorgt voor een rooster van aftreden van de leden van de TC.
Artikel 10
De CTZ is voorzitter van alle opleiding- en examencommissies binnen de afdeling.
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De CTZ kan de opleidingen en examens delegeren naar de leden van zijn commissie.
Artikel 11
De TC vergadert minimaal twee maal per jaar.
Verder kan een vergadering worden uitgeschreven indien deze noodzakelijk is in verband met
een goede begeleiding van de activiteiten van de vereniging.
Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt, welke binnen veertien dagen ter inzage en
kennisgeving aan het Afdelingsbestuur worden overlegd.
Artikel 12
De adviezen die de TC uitbrengt aan het afdelingsbestuur dienen schriftelijk, via de secretaris,
aan het afdelingsbestuur kenbaar gemaakt te worden.
Tevens zorgt de TC ervoor dat het afdelingsbestuur schriftelijk, via de secretaris, op de
hoogte gebracht wordt van de planning van de opleidingen die onder verantwoording vallen
van de TC.
Van iedere soort opleiding wordt tevens vermeld wie de deelnemers zijn, op welke plaats en
op welk tijdstip de opleiding plaats vindt en wie als docent zal optreden.
De goedkeuring van zowel de cursus als de toelating van de cursisten berust bij het
afdelingsbestuur.
Artikel 13
Eventuele toelichtingen op onderwerpen zoals bedoeld in artikel 12 van dit reglement dienen
uitsluitend door de CTZ te worden gegeven.
De CTZ zorgt ervoor dat deze toelichting op schrift wordt gesteld en binnen veertien dagen
via de secretaris in het bezit komt van het afdelingsbestuur.
Artikel 14
Aan de hand van de in artikel 12 omschreven bescheiden, worden door het afdelingsbestuur
beslissingen genomen, bevoegdheden toegekend dan wel toestemmingen verleend.
Artikel 15
Een examencommissie dient, buiten de voorzitter, te bestaan uit minimaal een permanent en
een ambulant commissielid, met dien verstande dat de examencommissie altijd moet bestaan
uit een oneven aantal personen.
Dit om de objectiviteit van de examens zoveel mogelijk te waarborgen.
Artikel 16
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur of een lid
daarvan.
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