0.0. De Hippische Regionale Oost-Vlaanderen, afgekort HROV, is aangesloten bij de
KBRSF als regionale groepering. Zij erkent de Koninklijke Belgische Ruitersport
Federatie, afgekort KBRSF, als enig officiëel overkoepelend Belgisch organisme dat
door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, afgekort BOIC, wordt erkend.
Daarnaast maakt zij ook deel uit van de Vlaamse Liga Paardensport, afgekort VLP,
als enig officieel Vlaams organisme dat door de KBRSF is erkend als "Vlaamse
veugel" van de gesplitste federatie.
0.1. Het administratief secretariaat en maatschappelijke zetel van het HROV zoals dit
verder in dit reglement zal worden omschreven als kortweg "secretariaat HROV" is
gevestigd in de Klossestraat 64 te 9052 Zwijnaarde (tel 09/220.26.61 en fax
09.220.64.24 en email info@hrov.be).
0.2. Het Huishoudelijk Reglement (afgekort HR) is aanvullend aan de statuten en
heeft tot doel de interne werking van het HROV te omschrijven. Wijzigingen aan het
huishoudelijk reglement worden beslist in de Raad van Beheer met volstrekte
meerderheid.
Hoofdstuk 1
INTERNE WERKING RAAD VAN BEHEER
art 1.1. De beheerraad HROV heeft besloten dat alle ingrijpende beslissingen over de
interne werking van onze vereniging dienen genomen te worden met volstrekte
meerderheid. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend
zijn.
art 1.2. Afspraken met één of meerdere beheerders zullen nietig verklaard worden
zolang zij niet bekrachtigd werden door het bestuur dat hierover beslist met gewone
meerderheid.
art 1.3. Alle voorstellen door leden HROV - schriftelijk ingediend - zullen door de
beheerraaad behandeld worden, het resultaat hiervan zal ook schriftelijk kenbaar
gemaakt worden.
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art 1.4. Het HROV zal zorg dragen voor het naleven van haar statuten en haar
huishoudelijk reglement en de geldende reglementen van de overkoepelende organen,
en dit door al haar leden, eigenaars van paarden en door alle personen met een
officiële functie belast tijdens haar wedstrijden.
art 1.5. Door hun lidmaatschap verbinden alle aangesloten leden zich ertoe, zonder
enig voorbehoud zich neer te leggen bij de beslissingen van de beheerraad, in zoverre
deze de inhoud van de statuten, van de nationale en Vlaamse reglementen en van het
eigen huishoudelijk reglement niet te buiten gaan.
Hoofdstuk 2
UITWERKING SPORTIEVE COMMISSIES
art 2.1. Volgens art 8.2. van de statuten kan de Raad van Beheer beslissen tot
oprichting van commissies die haar adviseren in bepaalde materies.
art 2.2. De Raad van Beheer heeft heden in deze optiek beslist tot het oprichten van
een jumpingcommissie en een dressuurcommissie.
Algemene werking Commissies
art 2.3. De Raad van Beheer blijft ten allen tijde financiëel verantwoordelijk voor haar
interne werking. De commissies dienen dan ook op eenvoudige vraag een
gedetailleerd overzicht te kunnen geven over de kosten en opbrengsten gemaakt
tijdens de wedstrijden en haar werking.
Oprichting Commissies
art 2.4. In het overgangsjaar 2001 worden de sportieve commissies in hun huidige
samenstelling bestendigd. Het staat de Raad van Beheer vrij bijkomende personen te
delegeren naar deze commissie.
Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2002 zal de Raad van Beheer binnen de
effectieve leden en de sportieve leden van het HROV de kandidaturen opvragen voor
de geïnteresseerden om deel uit te maken van de commissies.
Uit deze kandidaturen zal de Raad van Beheer bij stemming de leden
aanduiden, rekening houdende met de bepalingen zoals vermeld in art 2.12. Deze
commissie wordt aangeduid voor een periode van drie jaar waarna er een nieuwe
verkiezing zal volgen.
art 2.5. De sportieve commissies duiden binnen hun leden een voorzitter, een
ondervoorzitter en een secretaris aan.
art 2.6. De sportieve commissies bestaan uit minimum drie en maximum tien
personen. Negen leden hiervan zijn verkiesbaar volgens de procedure van art 2.4.
Eén commissielid wordt rechtstreeks aangeduid door de raad van beheer.
art 2.7. In elk geval zal bij oprichting van een nieuwe commissie om gelijk welke
reden bij oprichting de Raad van Beheer autonoom beslissen over de samenstelling.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT HROV
pagina 2 van 3 - editie 1 dd 13/03/2001

Pas na het overgangsjaar zal er een verkiezing plaatsvinden zoals uitgewerkt in art
2.4.
Hoofdstuk 3
SAMENSTELLING SPORTIEVE COMMISSIES
Springcommissie
art 3.1. De springcommissie heeft tot doel het uitwerken van een sportief beleid op
regionaal niveau met betrekking tot de jumpingwerking binnen het territorium van het
HROV.
art 3.2. Volgende bevoegdheden vallen hierbij onder haar verantwoordelijkheden.
♦ Wedstrijdkalender
♦ Organisatie wedstrijden en kampioenschappen
♦ Algemeen Reglement Jumping HROV
♦ Bevordering en verspreiding van de jumpingsport
♦ Organisatie en coördinatie van opleiding en pedagogie binnen
jumpingdiscipline.
♦ Selecties

de

art 3.3. Alle beslissingen genomen binnen de springcommissie moeten bekrachtigd
worden binnen de Raad van Beheer.
Dressuurcommissie
art 3.4. De dressuurcommissie heeft tot doel het uitwerken van een sportief beleid op
regionaal niveau met betrekking tot de dressuurwerking binnen het territorium van het
HROV.
art 3.5. Volgende bevoegdheden vallen hierbij onder haar verantwoordelijkheden.
♦ Wedstrijdkalender
♦ Organisatie wedstrijden en kampioenschappen
♦ Algemeen Reglement Dressuur HROV
♦ Bevordering en verspreiding van de dressuursport
♦ Organisatie en coördinatie van opleiding en pedagogie binnen
dressuurdiscipline.
♦ Selecties

de

art 3.6. Alle beslissingen genomen binnen de dressuurcommissie moeten bekrachtigd
worden binnen de Raad van Beheer.
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