
 
 
 

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE KOUDBLOEDKOEPEL 
 
Toegetreden leden – inhoudelijke voorwaarden tot toetreding 
*Lidgeld betalen 
*De doelstellingen van de vereniging respecteren 
*Lidmaatschap is mogelijk zonder eigenaar te zijn van een koudbloedpaard of  
 koudbloedpony  
 
Actieve leden 
Om als aktief lid in aanmerking te komen,moet men eigenaar zijn van minstens 1 
koudbloedpaard van een ras aangegeven in Art.4.C.1.a en dit kunnen bewijzen 
aan de hand van een geldig paspoort. Paarden van een koudbloedras die hier 
reeds een officieel stamboek hebben, komen daarvoor niet in aanmerking. 
 
Lidgeld 
Lidgeld wordt jaarlijks bepaald op de Algemene Vergadering op voorstel van de 
Raad van Bestuur 
 
Raad van Bestuur 
*Kandidaat-bestuurder moet aktief lid zijn 
*Kandidaat-bestuurder moet per gewone brief of e-mail zijn kandidatuur bekend 
 maken bij de voorzitter van de Raad van Bestuur 
*De voorzitter bespreekt de kandidatuur bij de eerstvolgende Algemene 
Vergadering 
*De kandidaturen van NAC en TPV moeten voorgesteld worden vanuit de 
  beheerraad van NAC en TPV 
*De kandidatuur van de afgevaardigde van een “erkend” koudbloed pony- of  
  paardenras moet komen van de technische commissie die dit ras in de  
  Koudbloedkoepel vertegenwoordigt. 
*De leden van de Raad van Bestuur zijn stemgerechtigd 
*De actieve leden zijn stemgerechtigd 
 De toegetreden leden zijn niet stemgerechtigd 
*De Raad van Bestuur kan de voorstellen van de rascommissie goedkeuren of  
  verwerpen en de commissie haar huiswerk laten overdoen 
 
 
 



Commissie 
*Ieder lid van de rascommissie moet eigenaar zijn van een koudbloedpaard van 
het desbetreffende ras en actief lid zijn. Hij moet zijn aanvraag richten tot de 
commissie en wordt door gewone stemming verkozen. Op de eerstvolgende 
Algemene Vergadering moet dit worden bekrachtigd.  
*Minimum 2x per jaar vergadert de rascommissie. 
*Uitnodigingen worden 14 dagen vooraf per e-mail of post opgestuurd aan de 
rascommissie leden met de agendapunten. 
*Binnen iedere rascommissie wordt onder de leden bij gewone meerderheid van 
stemmen een voorzitter en ondervoorzitter gekozen. 
*De voorzitter(s) van de rascommissie zetelt in de raad van bestuur en is 
stemgerechtigd. 
*De ondervoorzitters van de rascommissie hebben een adviserende rol in de 
raad van bestuur (geen stemrecht) teneinde de belangen van hun ras optimaal te 
behartigen. 


