"VLAAMSE FOKKERS van het BELGISCH TREKPAARD" VZW
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Hoofdstuk 1 : Oprichting - Benaming - Zetel - Doel.

Artikel 1
De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht onder de
benaming:"VLAAMSE FOKKERS van het BELGISCH TREKPAARD", verder
genoemd "VFBT".
Artikel 2
De zetel van de VFBT is gevestigd in het Vlaams Gewest, Hulstraat 15 9890
Asper (Gavere) in het gerechtelijk arrondissement ‘Oudenaarde’. Hij mag bij
beslissing van de Algemene Vergadering worden verplaatst.
Hoofdstuk 2 : De leden.
Artikel 5
De VFBT erkent, zonder enige vorm van discriminatie : effectieve leden, actieve
leden, gecoöpteerde leden, steunende leden en ereleden. Het aantal effectieve
leden mag niet lager zijn dan acht.
1. Toetreding - Lidgelden
Elkeen, gedomicilieerd in één van de Vlaamse provincies en het Brussels
Hoofdstedelijk gewest, die lid wordt van de VFBT is hierdoor eveneens lid
van de KMBT. De leden moeten bovendien jaarlijks vóór 31 januari het door
de Algemene Vergadering vastgestelde lidgeld betalen, zoniet vervalt hun
stemrecht op de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Betalingen
met terugwerkende kracht en/of betalingen uitgevoerd door derden voor
rekening van een lid worden niet aanvaard.
2. Hoedanigheid van de leden
Elk lid moet in orde zijn met het betalen van het lidgeld.
In VFBT bestaan 5 categorieën van leden.
- Actief lid
- Effectief lid
- Steunend lid
- Gecoöpteerd lid
- Erelid.

Hoofdstuk 3 : De Algemene Vergadering.
Artikel 10
Het aantal mandaten in de Algemene Vergadering wordt berekend per provincie
en vastgesteld a rato van het aantal veulens waarvoor een paspoort werd
uitgereikt en het aantal betalende VFBT leden van die provinciale vereniging.
Dit bedraagt voor alle provinciale verenigingen minimum 5 ongeacht het aantal
leden. Het maximum aantal leden wordt vastgesteld op 45 leden vermeerderd
met de eventueel gecoöpteerde leden. De resterende mandaten zijnde 20, worden
verdeeld volgens de verdeelsleutel zoals vastgesteld in het huishoudelijk
reglement.
De vertegenwoordiging van de provinciale verenigingen wordt om de 3 jaar
herzien. Elk 3de jaar wordt het gemiddeld aantal ingeschreven veulens waarvoor
over de laatste drie jaar een paspoort werd afgeleverd plus het gemiddeld aantal
betalende VFBT leden over diezelfde drie jaar geteld. Hierbij wordt de
woonplaats waar de fokker zijn domicilie heeft of waar de zetel van de
maatschappij gevestigd is in aanmerking genomen voor de berekening van het
aantal mandaten.
De duur van hun mandaat bedraagt 6 jaar; ze zijn herkiesbaar.
Om de drie jaar wordt de helft van het bestuur herkozen.
- De erkende provinciale verenigingen organiseren op een algemene
vergadering verkiezingen voor afvaardiging naar de Algemene
Vergadering en de Raad van Bestuur VFBT.
- De kandidaatstelling voor het mandaat in de Algemene Vergadering
VFBT moet openstaan voor alle VFBT leden binnen die provincie waarin
ze gedomicilieerd zijn. Elk lid in deze provincie dient zowel om kandidaat
als om stemgerechtigd te zijn, drie jaar voorafgaand aan de stemming
onafgebroken lidgeld VFBT betaald te hebben.
- Betalingen met terugwerkende kracht worden niet aanvaard.
- Diegenen met het meeste aantal stemmen worden voorgedragen.
Hoeveel mandaten aan de provincie worden toegewezen hangt af van het aantal
veulens waarvoor een paspoort werd afgeleverd en het aantal leden betalende
leden VFBT. Dit is genomen het gemiddelde van de laatste drie jaar.
Bv : bij VFBT zijn over drie jaar gemiddeld 550 veulens rechtsgeldig
ingeschreven en zijn er 760 leden.

Er zijn 45 bestuursmandaten voor de A.V. :
550 + 760 = 1310 : 45 = 29,11.
Hoeveel mensen mogen een provincie vertegenwoordigen ?
Volgens de statuten zijn minimum 5 leden toegewezen aan iedere provincie die
tenminste 10 ingeschreven paarden heeft voor de fokkerij.
De berekening is : 45 – 25 (5 van iedere provincie) blijft 20 te verdelen.
Dan is dezelfde berekening een gemiddelde van de laatste drie jaren.
Bv : aantal veulens 65 – aantal leden 100 = 165
Aantal vertegenwoordigers 165 : 29,11 = 5,66 vertegenwoordigers voor deze
provincie (5 vast + 1 = 6).
Hoofdstuk 4 : De Raad van Bestuur

Artikel 19
1. De VFBT wordt bestuurd door een Raad van Bestuur : het aantal
rechtstreeks verkozen bestuurders wordt vastgesteld op minstens zeven leden en
maximum 13 waarvan ten minste 2 per Provinciale Vereniging indien er in deze
provinciale Vereniging ten minste 10 eigenaars zijn waarvan de paarden
ingeschreven zijn in het Stud-Book van de VFBT.
Dit aantal kan worden aangevuld met maximaal twee gecoöpteerde leden.
Het aantal mandaten in de Raad Van Bestuur wordt berekend per provinciale
vereniging en vastgesteld a rato van het aantal veulens waarvoor een paspoort
werd uitgereikt en het aantal betalende VFBT leden van die provinciale
vereniging. Dit bedraagt voor alle provinciale verenigingen minimum 2
ongeacht het aantal leden. Het maximum aantal leden wordt vastgesteld op 13
leden vermeerderd met een maximum van 2 gecoöpteerde leden.
De resterende mandaten worden verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel als
voor de Algemene Vergadering :
De verkiezing gebeurt op dezelfde wijze als voor de A.V. dus ook om de drie
jaar. De helft wordt verkozen voor zes jaar.
Op hoeveel mandaten heeft de provincie recht ?
550 veulens +760 leden = 1310.
Er zijn 13 leden in de Raad van Bestuur.
1310 : 13 = 100,77
Hoeveel per provincie : 65 veulens + 100 leden = 165
165 : 100,77 = 1,64.
Deze provincie heeft 2 leden in de Raad van Bestuur.
Twee zijn vastgelegd bijgevolg komt deze provincie niet meer in aanmerking
om aanspraak te maken op één van de drie beschikbare mandaten.

Artikel 20
2. De Raad van Bestuur kan commissies of werkgroepen oprichten. De besluiten
van de commissies moeten door de Raad van Bestuur, aan wie ze verslag
moeten uitbrengen, worden bekrachtigd.
De commissies leggen hun werkingsprogramma vooraf voor aan de leden van de
Raad van Bestuur ter goedkeuring. Pas na goedkeuring kunnen activiteiten
georganiseerd worden die volledig vallen onder de verantwoordelijkheid van de
VFBT.
Hengstenhouders kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Fokkers
die een hengst hebben enkel voor eigen gebruik, kunnen wel deel uitmaken van
de Raad van Bestuur.
Wordt als hengstenhouder aanzien :
- Elkeen vanaf 1 dekking voor derden.
- Elke houder of eigenaar van een hengst of KI centrum alsook zijn
aanverwanten tot in de tweede graad.
4 De Commissies.
De hengstenhouders worden verenigd in een adviesorgaan – de
hengstencommissie genaamd – alwaar hun belangen kunnen worden besproken.
De jeugd (- 35 jaar) wordt verenigd in een adviesorgaan – de jeugdcommissie
genaamd – alwaar hun belangen kunnen worden besproken.
De recreatiewerking (aangespannen/bereden) wordt verenigd in een
adviesorgaan – de recreatiecommissie genaamd – alwaar hun belangen kunnen
worden besproken.
Er kan vanuit de afzonderlijke commissies een vertegenwoordiger of diens
plaatsvervanger per commissie als adviseur zonder stemrecht worden
afgevaardigd naar de Raad van Bestuur.
Hoofdstuk 5 : Secretariaat
De Raad van Bestuur duidt een secretaris aan voor wie hij de vergoeding vaststelt.
Indien de secretaris geen bestuurder is, neemt hij/zij deel aan de vergaderingen
van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering en eventueel van de
commissies doch is in dit geval niet stemgerechtigd.

De secretaris is belast met het beheer van het kasgeld.
De betalingsdocumenten moeten gezamenlijk door de Voorzitter (of een speciaal
daartoe aangeduide bestuurder) worden ondertekend. Betalingen die de 1500euro
niet overschrijden mag de secretaris echter alleen uitvoeren. Hogere betalingen
dienen evenwel door de Raad van Bestuur te worden bekrachtigd. Bij
hoogdringendheid dient er akkoord verleent te worden door de voorzitter.
De secretaris is samen met de boekhouder gelast met de opvolging van de
boekhouding Hij/zij maakt in overleg met het boekhoudkantoor de jaarlijkse
verklaring van bezit op, overeenkomstig art. 151 van het wetboek van de
erfenisrechten.
Artikel 31
Huidige statutenwijziging zal pas in werking treden op de Statutaire Algemene
Vergadering van de VFBT voorzien op 25.03.2017.

