NATIONALE BELGISCHE FEDERATIE VAN HET P.R.E. PAARD
Vereniging zonder winstoogmerk
HUISREGLEMENT EN FOKREGLEMENT

TITEL I
HOOFDSTUK I – Doel van de Vereniging
1.

In het kader van de bescherming, de aanmoediging en de verbetering van het ras en van het fokken van het
P.R.E. paard, mag de v.z.w. :
1.1. beheren van de verschillende stamboekdocumenten; enkel de erkende en door het ANCCE
goedgekeurde zijn officieel.
1.2. de zootechnische controles uitvoeren in samenwerking met de officiële afgevaardigden van de
verantwoordelijke Belgische en Spaanse overheid, en de gegevens verzamelen en verspreiden.
1.3. samenwerken met de afgevaardigden van de verantwoordelijke Spaanse en Belgische overheden bij het
organiseren van keuringen en officiële erkenningen; aan de fokkers de oorsprongscertificaten afleveren;
1.4. het inrichten van keuringen van voorkomen en gangen en eventueel ook van sportwedstrijden;
1.5. organiseren van of samenwerken bij de vorming van en de informatie naar de leden toe;
1.6. alles in het werk stellen om het fokken van het P.R.E. paard te promoten, en het beter bekend maken
van dit ras bij het grote publiek;
1.7. bijdragen tot het behoud van en eventueel het verder kweken uit de beste fokpaarden;
1.8. zijn leden vertegenwoordigen in nationale en internationale instanties.
1.9. Het moet worden gerespecteerd dat de uitsluitende , unieke, benoeming van het paard is “Pura
Raza Española”.

2.

Misbruik en bedrog :

De Vereniging heeft tot taak de misbruiken op te sporen en te bestraffen alsook de handelingen die de belangen en
de reputatie van het P.R.E. paard kunnen schaden.
3.

Tot zover haar bevoegdheden en financiële middelen strekken zal de Vereniging alle opdrachten uitvoeren
die de Belgische of Spaanse fokdiensten haar kunnen toevertrouwen.

HOOFDSTUK II – De leden
1.

Definitie

De Vereniging telt twee soorten leden.
1.1. Effectief of actief lid met stemrecht in de Algemene Vergadering. Er zijn twee soorten effectieve leden :
-

a) de “FOKKERS”, m.a.w. de bezitters van minstens drie APTA merries volgens de voorwaarden van het
fokreglement waarin sprake in titel II hierna, en die vorig jaar of dit jaar een veulen had of die drachtig is.
b) de leden die een APTO of APTA P.R.E. paard bezitten, m.a.w. goedgekeurd door de keuringscommissie
van de ANCCE.

1.2. Erelid en symphatiserend lid zonder stemrecht in de Algemene Vergadering.
2.

Toetreding – Bijdrage

Elke persoon vermeld onder 1.1. die zijn aanvraag richt tot de raad van Bestuur en die het eventueel
toetredingsrecht en het jaarlijks lidgeld betaalt, mag lid worden van de Vereniging.
De toetredingsaanvraag gebeurt door middel van een formulier dat de rechten en plichten van de leden samenvat.
De nieuw toegetreden leden zullen tegelijk met hun lidkaart een copie ontvangen van de statuten en van het huis en fokreglement. De leden moeten eveneens elk jaar vóór 1 maart het door de Algemene Vergadering bepaalde
lidgeld storten.
3.

Samenstelling van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld door de effectieve leden van de Vereniging. De effectieve leden zijn
alle personen vermeld onder paragraaf 1.1. van hoofdstuk II hierboven.
4.

Stemrecht

Enkel de effectieve leden hebben stemrecht bij de Algemene Vergadering van de Vereniging.

In geval van belet kan een effectief lid zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, voor zover die
een geschreven volmacht kan voorleggen. Een effectief lid mag niet meer dan twee andere effectieve leden
vertegenwoordigen. Elk geschreven voorstel dat ondertekend is door een aantal leden gelijk aan het twintigste van
de jaarlijst moet aan de dagorde gebracht worden.

HOOFDSTUK III – Raad van Bestuur

Maximum 60 % van de leden van de Raad van Bestuur mag behoren tot eenzelfde taalgemeenschap, terwijl de
Voorzeittern en de Ondervoorzitter elk een andere taal gebruiken zoalg ze zetelen.
De leden van de regio Brussel hoofdstad moeten hun taal kiezen.
1. De bestuurder die geen effectief lid meer is, treed hierdoor automatisch af. De bestuurder die ontslag neemt
vóór het einde van zijn mandaat wordt vervangen in de eerstvolgende Algemene Vergadering door een ander lid
dat zijn mandaat overneemt. De kandidaturen voor de functie van beheerder moeten door middel van
aangetekende brief naar de Raad van Bestuur worden gestuurd, ten minste 30 dagen vóór de Algemene
Vergadering.
2. Bij dringende gevallen wordt de Raad van Bestuur bijeengeroepen door middel van gewone brief die minstens 7
dagen vóór de vergadering door de Secretaris wordt verstuurd. Het schriftelijk verslag van de Raad van Bestuur
zal naar de Bestuurders gestuurd worden samen met de oproep voor de volgende vergadering.
3.De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de
Voorzitter.
4.De voorzitter heeft gezag tegenover de Secretaris. De Secretaris zorgt dat de beslissingen genomen door de Raad
van Bestuur worden uitgevoerd. Elke bestuurder, wat ook zijn functie is, is verantwoordelijk tegenover de Raad
van Bestuur.
5. Bevoegdheden :
De Raad van Bestuur is bevoegd voor al de administratie en dat in de breedste zin. Bijgevolg is de Raad bevoegd
om
al de betalingen uit te voeren of te ontvangen, en er de kwijtingen voor te eisen of te geven;
alle bewaargevingen te verrichten of ontvangen; het verwerven, omwisselen of verliezen (eventueel gratis of
tegen betaling) en ook huren of verhuren van alle roerende of onroerende goederen, zelfs voor meer dan 9
jaar;
aanvaarden en ontvangen van alle private of officiële subsidies en bijdrages;
aanvaarden en ontvangen van alle erfenissen en schenkingen;
instemmen met contracten en ze ondertekenen;
alle leningen afsluiten, met of zonder garantie;
instemmen met en aanvaarden van alle vervangingen en borgstellingen;
hypotheek nemen op sociaal onroerend goed (eventueel met vermelding van inbeslagneming);
alle leningen en voorschotten afsluiten en verrichten;
afstand doen van alle rechten, bindende of reële, alsook van alle garanties, werkelijke of persoonlijke;
vóór of na betaling beslag leggen op : al de bevoorrechte of hypothecaire boekingen, overschrijvingen,
inbeslagnames of andere beletsels;
pleiten zowel vragend als verdedigend voor alle rechtsmachten en elk oordeel uitvoeren of laten uitvoeren;
schikkingen treffen;
in opspraak brengen.
6.

De afzetting van de Bestuurders behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering. Zij spreekt zich
uit door eenvoudige meerderheid van stemmen. De afzetting als Bestuurder behelst geenszins de uitsluiting
uit de Vereniging.

