
   HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

          RPC ROCKANJE 

 
ARTIKEL 1 

 

De jaarlijkse contributie met automatische Incasso bedraagt voor: 

A.Senior leden    € 35,00 

B.Derde en volgend lid uit een gezin  € 15,00 

C.Junior leden t/m 18 jaar   € 28,00 

 

De jaarlijkse contributie zonder automatische Incasso bedraagt voor: 

A.Senior leden    € 40,00 

B.Derde en volgend lid uit een gezin  € 20,00 

C.Junior leden t/m 18 jaar   € 32,00 

 

De jaarlijkse contributie voor donateur leden bedraagt: 

Per jaar      € 25,00 

 

ARTIKEL 2 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit ten minste 3 personen (Voorzitter, Penningmeester, 

Secretaris), deze kunnen bestuurlijke beslissingen nemen door onderlinge stemming. 

 

ARTIKEL 3 

De leden, zoals genoemd onder artikel 1, zijn na betaling van hun contributie tevens 

aangesloten bij het overkoepelende orgaan de KNHS en zijn gehouden om zich tevens aan 

de reglementen van de KNHS te houden en zich tijdens wedstrijden hieraan te conformeren. 

 

ARTIKEL 4 

Stemgerechtigden leden zoals bedoeld in de statuten van RPC Rockanje zijn de personen van 

18 jaar en ouder. Junior leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een ouder of ander 

hiertoe wettelijk aangewezen persoon. 

Van dit stemrecht kan alleen gebruik worden gemaakt indien de contributie over het lopende 

verenigingsjaar is betaald. 

Voor het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering in de maand maart geldt als maatstaf: 

op dat moment nog lid zijn van de vereniging en de contributie over het afgelopen 

verenigingsjaar hebben betaald. 

 

ARTIKEL 5 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 

ARTIKEL 6 

Het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk te worden aangevraagd. 

Hiervoor is een formulier aan te vragen bij het bestuur of inschrijving via website van 

RPC Rockanje. 

 

ARTIKEL 7 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris, minstens 

1 maand voor het einde van het verenigingsjaar. 

 

ARTIKEL 8 

Vergaderingen: 

Jaarlijks zal in de maand maart een Algemene Ledenvergadering worden gehouden, 

waarin onder meer worden behandeld: 

 

-Verslagen van de secretaris en van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar. 



-Inkomende stukken en mededelingen 

-Verslag kascontrole commissie 

-Benoemen kascontrole commissie 

-Goedkeuren van de begroting over het komende (reeds begonnen) verenigingsjaar. 

-Eventuele verkiezing van een of meerdere bestuursleden 

-Eventuele wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement, waaronder vaststelling contributie 

-Voorstellen vanuit het Bestuur en van de leden. 

 

ARTIKEL 9 

Bij wedstrijden, die door de vereniging worden georganiseerd, worden de reglementen 

toegepast welke door de leidende hippische organisatie in Nederland voor officiële 

wedstrijden zijn vastgesteld, de KNHS. 

Het Bestuur heeft het recht wedstrijden voor bepaalde categorieën uit te schrijven, de 

voorwaarden tot deelname vast te stellen, de jury en de andere functionarissen aan te wijzen 

en de prijzen te bepalen een en ander aan de hand van de reglementen. 

Van de deelnemers aan een wedstrijd zal inschrijfgeld worden verlangd conform vastgestelde 

tarieven door de KNHS. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich zullen houden aan 

alle regelgevingen die zijn bepaald in de statuten van de KNHS en van RPC Rockanje. 

 

ARTIKEL 10 

Slotbepaling: 

In alle gevallen waarin de statuten en dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist 

het Dagelijks Bestuur.         


