Reglement van inwendige orde van het Belgisch stamboek
van de lipizzaner

1) lidgelden,kosten voor afstammingsbewijzen bij inschrijving van een veulen en
verandering van eigenaar,inschrijvingsgeld voor de keuring.

a) lidgeld.
Het bedrag van het lidgeld zal jaarlijks door de beheerraad worden bepaald en
goedgekeurd door de algemene vergadering.
Voor het jaar 2008 bedraagt de bijdrage:
voor de vaste leden: 65 euro
(zij hebben recht op alle diensten die door het Belgisch stamboek van
de lipizzaner voorzien worden.)
voor de toegetreden/sympathiserende leden: 25 euro
(zij hebben recht op alle info betreffende organisaties en festiviteiten
alsook op alle belangrijke informatie rond het lipizzaner gebeuren.)
b) Kosten van afstammingsbewijs bij inschrijving van een veulen en bij
verandering van eigenaar.
De VZW behoudt zich het recht voor om kosten aan te rekenen voor de opstelling van
het afstammingsbewijs bij de inschrijving van een veulen en bij verandering van
eigenaar.
De aangifte van verandering van eigenaar dient te gebeuren door de vorige eigenaar.
Hij stuurt afstammingsbewijs en paspoort naar het secretariaat van het stamboek met
vermelding van de nieuwe eigenaar. De kosten voor de aanpassing worden gedragen
door de nieuwe eigenaar.
Deze bedragen zullen jaarlijks door de beheerraad bepaald worden.
Voor 2008 bedraagt de inschrijving van een veulen 65 euro.
c) Inschrijvingsgeld voor de keuring
Er zal aan de deelnemers een bijdrage gevraagd worden in de onkosten van de
jaarlijkse keuring.
Dit bedrag moet voldaan zijn voor de keuring, zoniet zal de inschrijving beschouwd
als niet bestaande.
Dit bedrag zal jaarlijks bepaald worden door de beheerraad.
Voor 2008 bedraagt de inschrijving van een veulen of een jong paard, niet voor
opname in het stamboek: 10 euro.
Voor opname in het stamboek van een hengst of merrie voor reproductie : 25 euro.
d) De kosten voor de verandering van een paard van eigenaar bedragen 25 euro, te
betalen door de koper.
De verkoper moet het stamboombewijs opsturen naar het secretariaat of aan de nieuwe
eigenaar een bewijs van verkoop bezorgen.
2) Verkiezing van de raad van bestuur, stemming en verdeling van de functies in de
raad van bestuur.

a) Elke stemming om personen zal geheim zijn.
b) Ieder lid, in regel met zijn lidgeld voor het jaar voorgaand op de verkiezingen,
mag stemmen voor het aantal beschikbare mandaten tussen de kandidaten voor
de raad van bestuur.

e) De kandidaturen voor raad van bestuur moeten op het secretariaat van de VZW
toekomen tenminste 4 dagen voor de datum van de algemene vergadering.
De uitnodiging voor de algemene vergadering moet tenminste 15 werkdagen voor de
datum van de algemenen vergadering verzonden worden.

3) Werking van de raad van bestuur.

a) De verschillende functies in de raad van bestuur worden verdeeld onder de
bestuursleden door stemming met eenvoudige meerderheid.
b) Van zodra er meer dan één kandidaat zich voorstelt of voorgesteld wordt voor
één functie zal de toewijzing van deze functie gebeuren door een geheime stemming
binnen de raad van bestuur.
c) De bestuurder verbindt zich ertoe, in persoon, deel te nemen aan minimaal de
helft van het aantal jaarlijkse vergaderingen. Bij in gebreke blijven kan de raad van
bestuur maatregelen nemen. Een stemming van de algemene vergadering is
noodzakelijk om een bestuurder uit te sluiten en dit conform aan de hieromtrent
vigerende wetgeving.

