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AFDELING ZUID-HOLLAND

VERGADERREGLEMENT
Artikel 1
Dit reglement is ingesteld ingevolge artikel 2 van het Algemeen Reglement.
Artikel 2
Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar en verder zo vaak als door de voorzitter of
minimaal drie bestuursleden nodig wordt geacht.
Artikel 3
Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben:
a. De bestuursleden.
b. Personen die door het bestuur worden uitgenodigd.
Personen, die vallen onder deze categorie kunnen voor de gehele vergadering dan wel
voor bepaalde agendapunten worden uitgenodigd.
Artikel 4
Bestuursvergaderingen hebben een besloten karakter.
Dientengevolge blijven alle besproken onderwerpen vertrouwelijk.
De onderwerpen die een open karakter hebben en in aanmerking komen voor publicatie en/of
bespreking tijdens een ledenvergadering, zullen als zodanig worden behandeld.
Artikel 5
De afdeling kent twee ledenvergaderingen:
a. De vergadering in de maand maart.
b. Deze zal de naam jaarvergadering dragen.
c. De vergadering in de maand oktober, (in ieder geval vóór 15 november).
d. Deze zal de naam algemene ledenvergadering dragen.
e. Verder zal zo vaak een ledenvergadering worden uitgeschreven als het
afdelingsbestuur dit noodzakelijk acht 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 te worden gedaan 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 de
kosten ten laste van de afdelingskas dienen te komen.
Het door het afdelingsbestuur geschatte bedrag van de kosten der vergadering moet
door hen die de vergadering hebben aangevraagd aan de penningmeester van het
afdelingsbestuur worden afgedragen, waarna dit afdelingsbestuur gehouden is de
vergadering te doen plaats vinden binnen twee maanden nadat het bedrag is
bijgeschreven op de rekening van de penningmeester.
Artikel 6
Het bestuur bepaalt de plaats, de datum en het aanvangstijdstip van de ledenvergadering.
Behalve spoedeisende gevallen worden ledenvergaderingen tenminste veertien dagen voor de
dag van de vergadering aangekondigd in het officiële orgaan van de vereniging “De
Politiehond “ en/of de website.
De aankondiging dient vergezeld te gaan van een agenda, welke de te behandelen
onderwerpen vermeldt en toelicht.
Onderwerpen welke niet op de agenda zijn vermeld, kunnen slechts in behandeling worden
genomen als het afdelingsbestuur en de meerderheid van de aanwezige leden daar geen
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bezwaar tegen hebben.
Artikel 7
In de jaarvergadering komen de volgende punten aan de orde:
a.
De notulen van de vorige vergadering.
b.
Ingekomen stukken.
c.
Mededelingen van het bestuur.
d.
Het jaarverslag van de secretaris.
e.
Het financieel jaarverslag van de penningmeester.
f.
Het verslag van de kascommissie en de verkiezing van een nieuw lid voor deze
commissie.
g.
De verder door het bestuur op de agenda geplaatste punten.
h.
De door de leden op de agenda geplaatste punten.
i.
Deze onderwerpen moeten minimaal 1 maand voor de vergadering schriftelijk zijn
ingediend bij de secretaris van de afdeling.
j.
Voldoet men niet aan deze voorwaarden, dan kan slechts gebruik worden gemaakt
van de rondvraag t.a.v. dit punt of deze punten.
k.
De rondvraag.
Artikel 8
In de algemene ledenvergadering komen de volgende punten aan de orde:
a.
De notulen van de vorige ledenvergadering.
b.
Ingekomen stukken.
c.
Mededelingen van het bestuur.
d.
Voorziening in eventuele vacatures.
e.
Begroting voor het komende jaar.
f.
Vaststellen van financiële bijdragen.
g.
Vervulling van eventuele vacatures.
h.
Behandeling van de beschrijvingsbrief van de eerstvolgende algemene vergadering
van de KNPV.
i.
Verkiezing van de afgevaardigde van de afdeling naar die vergadering, alsmede
zijn plaatsvervanger.
j.
De door het bestuur op de agenda geplaatste punten.
k.
De door de leden op de agenda geplaatste punten, mits voldaan aan hetgeen
gesteld in artikel 7 punt i van dit reglement.
l.
De rondvraag.
Artikel 9
Ter vergadering hebben de leden het recht van initiatief, amendement en interpellatie
betrekking hebbende op het punt dat aan de orde is.
Artikel 10
Het afdelingsbestuur bepaalt of en in hoeverre een ledenvergadering toegankelijk is voor de
pers.
Artikel 11
Toegang tot de ledenvergadering hebben:
a.
Leden van de KNPV wier woonplaats ligt binnen het gebied van de afdeling ZuidHolland.
b.
Donateurs van de KNPV wier woonplaats ligt binnen het gebied van de afdeling
Zuid-Holland.
c.
Personen die door het afdelingsbestuur zijn uitgenodigd.
d.
Alleen leden hebben stemrecht. Ieder lid heeft een stem.
e.
Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
Artikel 12
Iedere deelnemer aan een ledenvergadering moet zijn naam en handtekening op de
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presentielijst plaatsen en dient desgevraagd aan te tonen dat hij lid of donateur is van de
afdeling.
Artikel 13
In de ledenvergadering wordt over zaken mondeling en bij meerderheid van stemmen beslist.
Bij staking van stemmen wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 14
Stemming over personen mag uitsluitend schriftelijk gebeuren, waarbij over iedere te
vervullen plaats afzonderlijk dient te worden gestemd.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan; blanco, onjuiste of onvolledig ingevulde
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
herstemming plaats tussen deze beide personen.
In geval van staking van stemmen bij herstemming en in die gevallen, waarin er bij de eerste
stemming slechts twee stemmen zijn beslist het lot.
Artikel 15
De voorzitter van de afdeling leidt de vergaderingen, hij regelt de werkzaamheden en draagt
zorg voor de handhaving van de orde.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geleid door diens plaatsvervanger,
met dien verstande, dat de secretaris nooit als plaatsvervanger van de voorzitter mag
optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering daarin zelf.
Artikel 16
Van het verhandelde in elke ledenvergadering wordt door de secretaris, bij afwezigheid door
zijn vervanger, notulen gemaakt.
Op de eerstvolgende ledenvergadering worden deze notulen ter kennis van de leden gebracht
en vastgesteld. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de notulist
ondertekend.
Artikel 17
Notulen van de ledenvergadering zijn vooraf schriftelijk aan te vragen bij de secretaris van
het afdelingsbestuur door de clubsecretarissen.
Tegen kostprijs en portokosten zullen deze notulen worden toegestuurd nadat het
verschuldigde bedrag is overgemaakt op de rekening van de penningmeester van de afdeling.
Artikel 18
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het afdelingsbestuur of een lid
daarvan.
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