Organiek Reglement Landelijke Rijverenigingen vzw
1. Algemene bepalingen
In uitvoering van artikel 32 van de statuten van de Landelijke Rijverenigingen vzw bepaalt de Algemene
Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur een Organiek Reglement LRV, waarvan de bepalingen hierna
zijn weergegeven.
Het organiek reglement vormt samen met de statuten één geheel, zij vormen samen de reglementen van de
Landelijke Rijverenigingen vzw met betrekking tot de landelijke rijverenigingen, de ponywerking en de werking
LRV Recreatie.

1.1. Doel en de organisatiestructuur van de vereniging
Artikel 1:

De Landelijke Rijverenigingen vzw heeft tot doel in het algemeen de sportieve en de socioculturele vorming van de aangesloten leden te bevorderen. Meer in het bijzonder tracht zij
het paardrijden op een democratische manier mogelijk te maken.
Hierbij wordt er rekening gehouden met en gehandeld volgens het decreet op de nietprofessionele sportbeoefenaar dd. 24/07/1996), de medisch verantwoorde sportbeoefening
dd. 23/09/1991, de principes en de regels van de democratie, het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens en het Internationaal verdrag betreffende de Rechten van het Kind en
de deontologische code ter bestrijding van de mensenhandel die werd opgesteld door de
Landelijke Rijverenigingen.
Hierdoor heeft de vereniging o.a. volgende opdrachten:
 Een actieve verenigingswerking stimuleren
 Een evenwichtige activiteitenkalender uit te bouwen
 Een volwaardige vorming en opleiding te verzorgen
 Promotie en prospectie opzetten
 Doorstroming van talentvolle combinaties naar topsport in de hand werken
 De recreatieve ruitersport in het algemeen en het paardrijden en mennen in de vrije
natuur in het bijzonder te bevorderen
 Een adequate administratieve ondersteuning van de werking te leveren
 Het opbouwen van een goede relatie met fokkerij, land- en tuinbouw en milieu.

Artikel 2:

De aangesloten leden van de Landelijke Rijvereniging vzw worden gegroepeerd in:
 Rijverenigingen
 Ponyclubs
 Verenigingen van LRV Recreatie

Artikel 3:

De plaatselijke rijverenigingen zijn gegroepeerd per gewest in een gewestraad en een
gewestbestuur. De gewesten zijn gegroepeerd per provincie in een provinciale raad en een
provinciaal bestuur.
De Raad van Bestuur neemt de leiding van de rijverenigingen waar en stelt een Nationaal
Bestuur LRV en een Technische Commissie LRV in.
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Artikel 4:

De ponyclubs zijn gegroepeerd per gewest in een gewestelijke ponyraad en een gewestelijke
ponycommissie. De gewesten zijn gegroepeerd per provincie in een provinciale ponyraad en
een provinciale ponycommissie.
De Raad van Bestuur neemt de leiding van de ponywerking waar en stelt ten behoeve van de
ponywerking een nationale ponycommissie en een Technische Commissie in.

Artikel 5:

De aangesloten leden recreatieruiters en –menners zijn verenigd in plaatselijke verenigingen
van LRV Recreatie.
De Raad van Bestuur neemt de leiding van de recreatieve werking waar en stelt ten behoeve
van deze werking een nationale Commissie LRV Recreatie, waarin de plaatselijke verenigingen
van LRV Recreatie worden gegroepeerd, en een Pedagogische Commissie in.

Artikel 6:

De Raad van Bestuur stelt een Dagelijks Bestuur in. Het Dagelijks Bestuur LRV bestaat uit:






De voorzitter LRV
Twee afgevaardigden van het Nationaal Bestuur LRV gekozen uit de provinciale
voorzitters van de rijverenigingen waaronder minstens één ondervoorzitter
De voorzitter van de nationale ponycommissie
De voorzitter van de Nationale commissie LRV Recreatie
De directeur LRV

Het Dagelijks Bestuur heeft als opdracht:




Het voorbereiden van de agenda en de beslissingen van de Raad van Bestuur.
Het coördineren van de werking van de rijverenigingen, de ponywerking en de
recreatieve werking
Het bevorderen van synergiën tussen de werking van de rijverenigingen, de ponywerking
en de recreatieve werking.

Beslissingen met betrekking tot de werking van hetzij de rijverenigingen, de ponywerking of
de recreatieve werking die op korte of lange termijn impact kunnen hebben op de werking
van een andere deelwerking van LRV worden voor advies voorgelegd aan het Dagelijks
Bestuur en beslecht door de Raad van Bestuur.

1.2. Lidmaatschap
1.2.1. Algemeen
Artikel 7:
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De Landelijke Rijverenigingen vzw bestaat overeenkomstig artikel 5 van de statuten uit
effectieve en aangesloten leden. De aangesloten leden worden hierna ‘de leden’ genoemd.
Elke rijvereniging, ponyclub en vereniging LRV Recreatie dient jaarlijks een lijst van alle leden
en bestuursleden aan de Raad van Bestuur voor te leggen.
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1.2.2. Toetreding van leden
Artikel 8:

Elk lid is aangesloten bij een rijvereniging, ponyclub of vereniging van LRV Recreatie
overeenkomstig de aansluitingsvoorwaarden.
Voor specifieke disciplines kan de Raad van Bestuur beslissen dat een lid rechtstreeks kan
aansluiten bij een provinciale afdeling volgens de voorwaarden bepaald door de Raad van
Bestuur. Hij dient zijn aanvraag te richten tot het provinciaal bestuur.

Artikel 9:

Men kan lid worden van de Landelijke Rijverenigingen vzw onder de volgende voorwaarden:
 voldoen aan de lidmaatschapsvoorwaarden die ieder jaar door de Raad van Bestuur
worden vastgesteld;
 aangenomen worden door het bestuur van de plaatselijke rijvereniging, ponyclub of
vereniging van LRV Recreatie en de verschuldigde bijdrage betalen;
 Slechts bij één rijvereniging of ponyclub als wedstrijdruiter aangesloten zijn, met
uitzondering van de gewenningsmaatregel waarbij een ponyruiter gedurende de laatste 2
jaren van het lidmaatschap (dus vanaf de leeftijd van 15 jaar) aangesloten kan zijn als
wedstrijdruiter zowel bij de ponyclub als bij een rijvereniging. Hierbij dient het volledige
lidgeld betaald te worden bij de ponyclub (cfr. 2018 : 76,50 €) en bijkomend het verschil
met de bijdrage van de rijvereniging(cfr. 2018 : 66,50 €, dus 10 €) aan de rijvereniging. De
zetel van de rijvereniging kan verschillen van de zetel van de ponyclub, op voorwaarde
dat de ponyclub hier toestemming voor verleent.
 De voorbereidingen tot een wedstrijd (zoals oefeningen, lessen, …) mogen slechts bij één
rijvereniging of ponyclub gevolgd worden;


Voor de toetreding tot de ponyclub gelden bijkomende voorwaarden :
o In het kalenderjaar van toetreding 6 jaar worden of ouder dan 6 jaar zijn :
aansluiten bij de ponyclub als wandelruiter;
o In het kalenderjaar van toetreding 7 jaar worden of ouder dan 7 jaar zijn :
aansluiten bij de ponyclub als wedstrijdruiter;
o Rijden met een pony die een stokmaat heeft tot en met 1,48 m;
o het kalenderjaar waarin men 16 jaar wordt, is het laatste jaar dat men als
ponyruiter in de ponyclub kan ingeschreven worden



Voor de toetreding tot de rijvereniging gelden bijkomende voorwaarden :
o In het kalenderjaar van toetreding 12 jaar worden of ouder dan 12 jaar zijn:
aansluiten bij de rijvereniging als wandel- of wedstrijdruiter;
o Rijden met een paard die een stokmaat heeft van meer dan 1,48 m, tenzij via
uitzondering voorzien in het wedstrijdreglement. In geval van twijfel over de
stokmaat, dient dit gemeld te worden aan het Provinciaal Bestuur, welke
vervolgens de nodige acties zal ondernemen.

Door zijn lidmaatschap aanvaardt het lid de doelstellingen van de Landelijke Rijvereniging vzw
en verbindt er zich toe de statuten en alle reglementen na te leven.
Hij verbindt er zich tevens toe de door de overheid aan de Landelijke Rijvereniging vzw
opgelegde rechten en verplichtingen, onder meer m.b.t. het decreet op de Medisch
Verantwoorde Sportbeoefening en het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar na
te leven.
Vaststelling van doping of weigering van dopingonderzoek zal aanleiding geven tot
maatregelen overeenkomstig de bepalingen terzake van het wedstrijdreglement.
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Artikel 10:

Het lid heeft het recht van de diensten van de Landelijke Rijverenigingen vzw gebruik te
maken, in het bijzonder in verband met het deelnemen aan wedstrijden. Nochtans kunnen,
behoudens speciale disciplines en behoudens de leden die toetreden tot de ponyclub slechts
die leden, welke in het kalenderjaar 12 jaar worden of ouder zijn dan 12 jaar, deelnemen aan
wedstrijden.
Het deelnemen aan wedstrijden door de LRV ingericht, is in principe voorbehouden aan de
leden van de Landelijke Rijvereniging vzw.
Bij wijze van uitzondering kan het wedstrijdreglement afwijkingen toestaan voor de
deelneming aan LRV-manifestaties door leden van andere ruiterverenigingen enerzijds en
voor de deelneming door LRV-leden aan wedstrijden ingericht door andere ruiterverenigingen
anderzijds.

1.2.3. Lidmaatschapsbijdrage
Artikel 11:

De Raad van Bestuur stelt jaarlijks het lidgeld van de leden vast.
Het lid betaalt zijn bijdrage via de plaatselijke vereniging. In het geval waarbij overeenkomstig
art. 8 het lid rechtstreeks aansluit bij een provinciale afdeling, betaalt het lid de
lidmaatschapsbijdrage via de provinciale afdeling.

1.2.4. Einde van het lidmaatschap
Artikel 12:

Een lid kan uit de vereniging treden. De uittreding en/of overgang naar een andere
vereniging of club dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het statuut van de
niet-professionele sportbeoefenaar. De uittreding geschiedt op straffe van nietigheid tussen
15 september en 15 oktober per aangetekend schrijven gericht aan de plaatselijke vereniging
en aan de Raad van Bestuur.
Dit schrijven heeft uitwerking op 16 oktober. Tijdens het werkjaar kan een lid alleen overgaan
mits een door twee bestuursleden voor ‘gelezen en goedgekeurd’ ondertekende
overeenkomst van de vereniging die men verlaat en evenzo van de vereniging waar men
naartoe gaat.

Artikel 13:

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege door niet-betaling van het jaarlijkse lidgeld

Artikel 14:

De beëindiging van het lidmaatschap doet elk recht op het bezit van de vereniging, zowel
plaatselijk, gewestelijk, provinciaal als nationaal vervallen. Door de beëindiging van het
lidmaatschap vervallen alle voordelen en rechten verbonden aan het lidmaatschap.
Lidgelden en bijdragen kunnen in geen geval geheel of gedeeltelijk teruggeëist worden.

1.2.5. Weigering, schorsing en uitsluiting van leden
Artikel 15:
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Het bestuur van een vereniging kan een lid weigeren. Het bestuur van een vereniging kan een
lid eveneens tijdelijk schorsen en/of definitief uitsluiten. Het lid dat geschorst of uitgesloten
wordt, heeft het recht vooraf gehoord te worden.
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Het lid kan tegen schorsing en/of uitsluiting in beroep gaan bij het Nationaal Bestuur voor wat
betreft leden van de rijvereniging, bij de Nationale Ponycommissie voor leden behorend tot
de ponywerking, bij de Nationale Commissie LRV Recreatie voor leden behorend tot de
recreatieve werking. Diens beslissing is zonder verhaal. Tijdens de beroepsprocedure is het
lidmaatschap opgeschort en kan het lid geen gebruik maken van de voordelen en rechten
verbonden aan het lidmaatschap.
De schorsing kan slechts eenmaal per lid en per lidmaatschapsjaar worden uitgesproken en
geldt voor een termijn van maximum 1 maand. Het bestuur beslist op welke datum de
schorsing ingaat.
Het provinciaal bestuur LRV, respectievelijk de provinciale ponycommissie kan leden
behorend tot de rijvereniging, respectievelijk de ponywerking tijdelijk schorsen.
Het lid kan tegen de schorsing in beroep gaan bij het Nationaal Bestuur voor wat betreft de
leden van de rijverenigingen, hetzij bij de Nationale Ponycommissie voor wat betreft de leden
van de ponywerking. Tijdens de beroepsprocedure is het lidmaatschap opgeschort en kan het
lid geen gebruik maken van de voordelen en rechten verbonden aan het lidmaatschap.
Het Nationaal Bestuur, de Nationale Ponycommissie en de Nationale Commissie LRV
Recreatie hebben eveneens het recht een lid behorend tot hun werking te schorsen en/of
definitief uit te sluiten. Het lid heeft het recht vooraf gehoord te worden. Het betrokken lid
kan hiertegen in beroep gaan bij de Raad van Bestuur. Tijdens de beroepsprocedure is het
lidmaatschap opgeschort en kan het lid geen gebruik maken van de voordelen en rechten
verbonden aan het lidmaatschap.

Het Nationaal Bestuur kan beslissen om, na aanvraag vanwege het Provinciaal Bestuur, een
verplichte klasseverlaging toe te kennen aan een combinatie uit veiligheidsoverwegingen.
Deze bepalingen gelden onverminderd de toepassing van artikel 9 van de statuten.

1.2.6. Weigering, schorsing en uitsluiting van verenigingen
Artikel 16:

De Raad van Bestuur beslist, mits zwaarwichtige redenen, een vereniging te weigeren, te
schorsen of uit te sluiten. De betrokken vereniging kan hiertegen in beroep gaan bij de
Algemene Vergadering.
Een schorsing kan slechts éénmaal per vereniging en per lidmaatschapsjaar worden
uitgesproken en geldt voor een termijn van maximum 1 maand. De Raad van Bestuur beslist
op welke datum de schorsing ingaat.
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1.3.Bestuursleden

1.3.1. Algemeen
Artikel 17:

De bestuursleden van de vereniging worden gekozen uit de leden met uitzondering van:
 de proost van de vereniging;
 de afgevaardigden van Boerenbond en BWP in de Raad van Bestuur;
 de afgevaardigden van Boerenbond, Landelijke Gilden, KLJ, KVLV en BWP in de Algemene
Vergadering;
 de directeur LRV

Artikel 18:

Elke provinciaal bestuur LRV, provinciale ponycommissie, gewestbestuur en gewestelijke
ponycommissie kan maximum 2 personen, lid van de vereniging, coöpteren omwille van diens
specifieke deskundigheid. Deze gecoöpteerde leden hebben stemrecht en dienen te voldoen
aan de algemene voorwaarden van het LRV-lidmaatschap en het LRV-bestuurslidmaatschap.

1.3.2. Onverenigbaarheden
Artikel 19:

Bestuursleden zullen geen bestuursmandaten opnemen in concurrerende verenigingen en/of
federaties. Leden die belangen hebben die strijdig zijn met de vereniging kunnen geen
bestuurslid zijn.

Artikel 20:

In een rijvereniging, ponyclub en vereniging LRV Recreatie mag maximum 1/3 van de
bestuursleden behoren tot eenzelfde gezin of bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede
graad.
In de gewestelijke, provinciale en nationale bestuursorganen mogen leden behorend tot
eenzelfde gezin en/of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad niet samen zetelen.

Artikel 21:

Personeelsleden van de Landelijke Rijvereniging vzw met een leidinggevende functie kunnen
geen bestuursmandaat in de gewestelijke, provinciale en/of nationale organen van de
vereniging opnemen. Deze onverenigbaarheid eindigt drie jaar na de uitdiensttreding.

1.3.3. Duur van het mandaat
Artikel 22:

Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van 4 jaar. Om de 2 jaar vervalt de helft van
de mandaten. De mandaten van voorzitter en secretaris kunnen niet tegelijk vervallen.
Behalve in de gevallen waarin het organiek reglement uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt, is
het mandaat hernieuwbaar.

Artikel 23:

Wanneer een bestuurslid vóór het einde van een mandaat overlijdt, ontslag neemt of de
functie verliest uit hoofde van dewelke hij bestuurslid werd, wordt een vervanger gekozen
door het afvaardigende bestuur die het lopende mandaat voleindigt.
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1.3.4. Leeftijd
Artikel 24:

Leden die bij hun kandidaatstelling de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt zijn niet
(her)verkiesbaar.
Leden die bij hun kandidaatstelling jonger dan 18 jaar zijn, kunnen geen bestuurslid zijn.
Bestuursleden in de ponyclubs moeten bij hun kandidaatstelling ouder zijn dan 16 jaar.

1.3.5. Belangenconflicten
Artikel 25:

Een bestuurslid mag niet aanwezig zijn bij de bespreking en/of stemming over zaken die
hemzelf, zijn gezinsleden of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad
aanbelangen.

1.3.6. Deelname
Artikel 26:

Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij regelmatig aan de bestuursvergaderingen
deelneemt. Een bestuurslid dat viermaal na elkaar, zonder ernstige reden, afwezig is, wordt
als ontslagnemend beschouwd. Dit wordt hem schriftelijk meegedeeld.
Bestuursleden kunnen zich niet laten vervangen.
Bij langdurige afwezigheid wegens ernstige reden van een voorzitter, secretaris of monitor
kan het bestuur voorzien in een tijdelijke vervanging van de betrokken bestuursfunctie. Deze
tijdelijke vervanging eindigt automatisch bij terugkeer van het betrokken bestuurslid.

1.3.7. Weigering, schorsing en uitsluiting van bestuursleden
Artikel 27:

Het bestuur van een vereniging kan de bestuurskandidatuur van een lid weigeren ingeval van
maatschappelijk wangedrag.
Kandidaat-bestuursleden in de ponywerking van de Landelijke Rijverenigingen vzw dienen
blijk te geven van onberispelijk gedrag. Het bestuur van een vereniging kan de
bestuurskandidaturen voor de ponywerking weigeren ingeval er in hoofde van de betrokken
kandidaat sprake is of geweest is van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van jongeren.
Het bestuur kan om diezelfde redenen een bestuurslid tijdelijk of definitief schorsen of
uitsluiten. Het bestuurslid dat geschorst of uitgesloten wordt, kan tegen de beslissing in
beroep gaan bij de Raad van Bestuur. Het beroep is niet opschortend. Tegen de beslissing
van de Raad van Bestuur is geen verhaal mogelijk.
De Raad van Bestuur heeft eveneens het recht de bestuurskandidatuur van een lid tot een
LRV of LRV Recreatie-structuur te weigeren en/of een bestuurslid van een LRV – of LRV
Recreatie-structuur te schorsen of uit te sluiten ingeval van maatschappelijk wangedrag en/of
grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van jongeren. Het lid heeft recht gehoord te worden.
Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur is geen verhaal mogelijk.

7

Landelijke Rijverenigingen vzw – Organiek Reglement (02/10/2017)

Werkgroepen – commissies

Artikel 28:

Alle besturen kunnen werkgroepen/commissies oprichten ter voorbereiding van de
organisaties. De werkgroepen/commissies maken geen deel uit van de bestuursorganen van
de vereniging. Het oprichtende bestuur bepaalt de opdracht en duur van de werkgroep en
duidt de bestuursleden en leden aan die aan de werkgroep deelnemen. Ook vaste
medewerkers zoals omschreven in artikel 30 kunnen deelnemen aan de werkgroepen.
Minstens 1 bestuurslid van het orgaan dat de werkgroep heeft opgericht, neemt deel aan de
werkzaamheden van de werkgroep en zit de werkgroep voor.
Werkgroepresultaten worden steeds voorgelegd ter beslissing aan het oprichtende bestuur.

Artikel 29:

De Technische Commissie is samengesteld uit de voorzitter van de Landelijke Rijverenigingen
vzw, een ondervoorzitter van de Landelijke Rijverenigingen vzw, de 5 provinciale monitoren,
de 5 monitoren uit de Provinciale Ponycommissies, de algemeen directeur en de
verantwoordelijke voor de opleiding en eventuele adviseurs aangeduid door de technische
commissie. In afwezigheid van de voorzitter zit de ondervoorzitter de vergadering voor.
De Technische Commissie adviseert het Nationaal Bestuur en de Nationale Ponycommissie
omtrent volgende aspecten:
 het bepalen van de inhoud van het lessenpakket voor rijkunst, juryopleiding,
commandantopleiding en vorming van bestuursleden, rekening houdend met de
eventuele vereisten van Sport Vlaanderen;
 de organisatie van vorming en cursussen;
 de technische aspecten i.v.m. paardrijden (springen, dressuur en veelzijdigheid), uitrusting
en parcoursopbouw.
 ….

1.4. Vaste medewerkers
Artikel 30:

Het bestuur van een vereniging kan voor organisatorische uitvoerende taken beroep doen op
vaste medewerkers, al dan niet lid van de vereniging. Zij kunnen op uitzonderlijke basis
uitgenodigd worden tot het bijwonen van bestuursvergaderingen voor zover er
agendapunten van praktisch-organisatorische aard geagendeerd zijn. Vaste medewerkers
hebben evenwel geen stemrecht noch adviesrecht in de vereniging. Zij nemen niet deel aan
besprekingen m.b.t. andere agendapunten, noch kunnen zij ingezet worden voor
beleidsmatige aspecten van de vereniging.
Vaste medewerkers kunnen wel deel uitmaken van werkgroepen.

1.5. Huishoudelijk reglement
Artikel 31:
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Het bestuur van een rijvereniging, ponyclub of vereniging van LRV Recreatie kan een eigen
huishoudelijk reglement uitvaardigen.
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In het huishoudelijk reglement mogen geen bijkomende verplichtingen aan de leden
opgelegd worden en mogen geen bepalingen worden opgenomen die in strijd zijn met deze
van de statuten of van het organiek reglement van de Landelijke Rijverenigingen vzw. Het
huishoudelijk reglement kan sancties, zoals de verwittiging en de blaam voorzien, ongeacht
het recht van schorsing en van uitsluiting van leden voorzien in artikel 15 van het organiek
reglement.
Het reglement kan maar van kracht worden nadat het door de Algemene Vergadering van de
vereniging werd goedgekeurd.

1.6. Ontbinding en fusie
Artikel 32:

De eventuele ontbinding van de rijvereniging, ponyclub of vereniging van LRV Recreatie kan
slechts gebeuren mits gegronde redenen die vooraf ter beoordeling voorgelegd worden aan
het Provinciaal Bestuur LRV, respectievelijk de provinciale ponycommissie of de nationale
Commissie LRV Recreatie. De beslissing tot ontbinding wordt genomen door het bestuur met
een 2/3 meerderheid. De beslissing tot ontbinding dient bevestigd door een beslissing van de
Algemene Vergadering van de vereniging, ponyclub of vereniging van LRV Recreatie met een
2/3 meerderheid.

Artikel 33:

Bij ontbinding van een vereniging of een LRV-LRV Recreatie-structuur, om welke reden ook,
moet het vermogen van de vereniging bestemd worden tot een doel dat aansluit bij het doel
van de vereniging en mag het niet worden uitgekeerd aan de leden. In voorkomend geval
moet het vermogen overgedragen worden aan de Landelijke Rijverenigingen vzw.

Artikel 34:

De beslissing tot fusie van rijverenigingen, ponyclubs of verenigingen van LRV Recreatie wordt
genomen door dezelfde organen en met dezelfde meerderheden. De beslissing dient
eveneens vooraf ter beoordeling voorgelegd te worden aan de het Provinciaal Bestuur LRV,
respectievelijk de provinciale ponycommissie of de nationale Commissie LRV Recreatie.
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2. Organiek reglement rijverenigingen
Het organiek reglement rijverenigingen vormt samen met de statuten LRV vzw en de algemene bepalingen van
het organiek reglement LRV de reglementering m.b.t. de rijverenigingen (paarden).
De plaatselijke landelijke rijverenigingen, hierna rijverenigingen genoemd, zijn gegroepeerd per gewest in een
gewestraad en gewestbestuur. De gewesten zijn gegroepeerd per provincie in een provinciale raad en
provinciaal bestuur. Op nationaal niveau neemt de Raad van Bestuur de leiding van de rijverenigingen waar.
De Raad van Bestuur stelt een Nationaal Bestuur en een Technische commissie in.

2.1.De landelijke rijvereniging

2.1.1. Oprichting, erkenning en opdracht van de rijvereniging

Artikel 35:

Elke rijvereniging, werkend in het kader van de Landelijke Rijverenigingen vzw moet vooraf
door het Nationaal Bestuur LRV erkend worden. Vóór de erkenning dient het advies van het
betrokken gewestbestuur en het provinciaal bestuur te worden ingewonnen. De aanvraag tot
erkenning omvat een opgave van het bestuur, de leden en het werkgebied van de vereniging.
De doelstelling van de rijvereniging moet beantwoorden aan deze van de Landelijke
Rijverenigingen vzw omschreven in artikel 1 van het organiek reglement. Zij moet tevens een
eigen werking ontwikkelen.
Het behoort tevens tot de opdracht van de vereniging om een goede doorstroming van de
leden van de ponyclub naar de rijvereniging te bewerkstelligen door een maximale
ruggespraak tussen beide besturen; hierdoor moet een soepele overgang van de leden vanuit
de ponywerking, een terugkoppeling van de rijtechniek en een goede samenwerking op
plaatselijk vlak mogelijk zijn.
Een rijvereniging die als vzw wordt opgericht of een rijvereniging die beslist om zich als vzw te
structureren, moet vooraf de ontwerpstatuten en reglementen ter beoordeling en
goedkeuring voorleggen aan het Nationaal bestuur LRV. Hetzelfde geldt voor aanpassingen en
wijzigingen.
De rijvereniging verliest haar erkenning indien de ontwerpstatuten en reglementen niet in
overeenstemming zijn met de statuten en reglementen van LRV.
Een rijvereniging kan zijn erkenning door het Nationaal bestuur verliezen wanneer zij niet
meer aan de gestelde criteria voldoet en nadat het advies van het gewestbestuur en/of
provinciaal bestuur werd ingewonnen.
De rijvereniging verliest haar erkenning wanneer zij geen leden meer heeft.
Het Nationaal Bestuur kan een rijvereniging voorlopig erkennen voor 1 of 2 jaar alvorens tot
de definitieve erkenning te beslissen.
De erkende rijvereniging mag in haar naam de benaming Landelijke Rijvereniging en de
afkorting LRV gebruiken als afdeling van de Landelijke Rijverenigingen vzw.
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2.1.2. Bestuur

Artikel 36:

Aan het hoofd van elke rijvereniging staat een bestuur, bestaande uit minimum drie en
maximum negen leden. Het aantal bestuursleden wordt bepaald door de Algemene
Vergadering van de rijvereniging. Voor rijverenigingen met meer dan 30 leden wordt het
maximum aantal verhoogd met 1 per begonnen schijf van 10 leden boven de 30.
Indien in het werkgebied van de rijvereniging een ponyclub werkzaam is, maakt een
afvaardiging van de ponyclub bijkomend deel uit van het bestuur. Deze afvaardiging bestaat
uit 1 op 4 (met een minimum van 2) van het aantal bestuursleden van de rijvereniging. Bij
voorkeur maken de voorzitter en commandant van de ponyclub deel uit van de afvaardiging.
Bij de samenstelling van het bestuur wordt ernaar gestreefd dat de verschillende
leeftijdsgroepen in het bestuur vertegenwoordigd zijn en dat de mandaten gespreid zijn over
het ganse werkgebied.
Minstens de helft +1 van het bestuur moet bestaan uit wedstrijdruiters.

Artikel 37:

De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering verkozen bij geheime stemming. De
commandant die ook deel uitmaakt van het bestuur wordt in zijn functie verkozen door de
Algemene Vergadering.

Artikel 38:

Het bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en/of schatbewaarder met bij
voorkeur een taakverdeling zoals beschreven in artikel 39.
Voor verkiezingen en benoemingen wordt gehandeld als volgt.
Elk lid brengt maximaal zoveel stemmen uit als er te begeven plaatsen zijn door het noteren
van de persoon of personen van zijn keuze of door het aankruisen van ‘ja’ of ‘neen’ achter de
namen. De kandidaten worden gerangschikt in volgorde van het aantal stemmen dat zij
behaald hebben.
De kandidaten die bij de eerste stemming, de eenvoudige meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen (blanco’s zijn ongeldig) hebben verkregen, zijn verkozen. Indien méér
kandidaten dan het aantal beschikbare mandaten de helft plus één van de stemmen
behaalden, zijn zij verkozen, die het meeste aantal stemmen behaalden.
Indien na de eerste stemronde geen of onvoldoende kandidaten de volstrekte meerderheid
hebben verkregen, dan kan voor de resterende mandaten een tweede stemronde
plaatsvinden.
Indien er ook na de tweede stemronde niet voldoende verkozenen zijn, of bij gelijkheid van
het aantal stemmen voor het laatst te begeven mandaat, dan is een volgende stemronde
beslissend, en zijn diegenen verkozen, die het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Bij
gelijkheid in aantal stemmen is de jongste verkozen.
Het stemmen bij volmacht is verboden.
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Artikel 39:

De voorzitter, secretaris en/of schatbewaarder en de commandant hebben volgende
opdrachten:
De voorzitter roept het bestuur en de ledenvergadering samen. Hij zit beide vergaderingen
voor. Hij vertegenwoordigt de vereniging. Tegenover financiële instellingen vertegenwoordigt de voorzitter (of zijn vervanger daartoe door het bestuur aangeduid) de vereniging
samen met de schatbewaarder.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door het oudste aanwezige bestuurslid.
De secretaris stelt in naam van de voorzitter de uitnodigingen op voor de vergadering en
verstuurt ze. Hij houdt verslag van de vergaderingen, verzorgt de administratie van de
vereniging en zorgt ervoor dat de lijst van de leden en de bestuursleden jaarlijks aan de Raad
van Bestuur van de Landelijke Rijverenigingen vzw wordt overgemaakt.
De schatbewaarder is belast met de administratie van de gelden van de rijvereniging en zorgt
o.m. voor de inning van de lidgelden. Het maken en bijhouden van een kasboek is hiervoor
een noodzaak. Hij brengt aan het bestuur regelmatig, en aan de Algemene Vergadering
éénmaal per jaar, verslag uit over de rekeningen van de rijvereniging. Hij heeft samen met de
voorzitter of diens vervanger, de bevoegdheid om de rijvereniging te vertegenwoordigen
tegenover financiële instellingen.
De commandant staat in voor de opleiding van de ruiters en de amazones, hij neemt de
leiding van de oefeningen en staat in voor de administratie van de ruiterij-activiteiten. De
commandant kan, mits akkoord van het bestuur een deel van zijn opdrachten delegeren aan
een andere persoon, lid van de rijvereniging.

Artikel 40:

Het bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. Het bestuur moet bijeengeroepen
worden wanneer ten minste twee bestuursleden daarom schriftelijk verzoeken met opgave
van agenda. De vergadering moet binnen de veertien dagen plaatsvinden.
Behalve in geval van hoogdringendheid moet de uitnodiging ten minstens drie dagen voor de
vergadering bij de leden toekomen. Zij moet de agenda bevatten.

Artikel 41:

Het bestuur beslist met meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden op voorwaarde dat
ten minste de helft van de leden aanwezig is. Bij gelijkheid van stemmen, beslist de voorzitter
wanneer het gewone verenigingsaangelegenheden betreft. Wanneer het evenwel gaat over
de aanvaarding, schorsing of uitsluiting van leden, zoals bedoeld in artikel 15 van het organiek
reglement of over benoemingen en afzetting is het voorstel bij gelijkheid van stemmen
verworpen.
Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt, beslist de volgende bestuursvergadering die
schriftelijk en met opgave van de agenda is samengeroepen en dit ongeacht het aantal
aanwezigen.
Elk bestuurslid heeft recht op één stem.
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2.1.3. De Algemene Vergadering

Artikel 42:

De leden van de vereniging komen in Algemene Vergadering bijeen op plaats en tijdstip te
bepalen door het bestuur. Indien een rijvereniging en ponyclub een gemeenschappelijk
bestuur hebben, wordt de Algemene Vergadering gevormd uit de leden van de landelijke
rijvereniging en een meerderjarige vertegenwoordiger per gezin waarvan leden zijn aan
gesloten bij de ponyclub en wonende op hetzelfde adres. Ieder aanwezige heeft slechts één
stem. Op schriftelijk verzoek van één derde van de leden dat de agenda aangeeft, moet het
bestuur de vergadering bijeenroepen binnen de veertien dagen na ontvangst van het verzoek.

Artikel 43:

De Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per jaar bijeen om verslag te horen over
de werking van de rijvereniging en over de financiële toestand.

Artikel 44:

Voor de wijze van bijeenroeping, vertegenwoordiging, vergaderen, stemmen, verkiezingen en
benoemingen wordt gehandeld zoals bij het bestuur.
Ingeval van verkiezing of benoeming echter moet de bijeenroeping ten minste 10 dagen voor
de vergadering gebeuren. Kandidaten, met uitzondering van de uittredende bestuursleden,
moeten zich uiterlijk drie dagen voor de vergadering bij de voorzitter melden. Hiervan kan
afgeweken worden met éénparig akkoord van de Algemene Vergadering.

Artikel 45:

De Algemene Vergadering beslist met de meerderheid van de geldig uit gebrachte stemmen,
wat ook het aantal aanwezigen zij. De stemming over personen is steeds geheim. Over andere
punten is de stemming geheim, tenzij de vergadering éénparig een andere wijze van stemmen
aanvaardt.

2.2.De gewesten

2.2.1. Omschrijving

Artikel 46:

De rijverenigingen zijn organisatorisch gegroepeerd in gewesten. De omschrijving van de
gewesten gebeurt door het Provinciaal Bestuur. Elke rijvereniging behoort tot het gewest
binnen de gebiedsomschrijving waarin zij werkzaam is. Ieder gewest omvat tenminste drie
aangesloten rijverenigingen. Indien in een bepaald gewest minder dan drie aangesloten
rijverenigingen werkzaam zijn, kan het Provinciaal Bestuur beslissen tot een herindeling.

2.2.2. Gewestraad

Artikel 47:

Aan het hoofd van elk gewest staat een gewestraad.
De gewestraad bestaat uit twee afgevaardigden van elke aangesloten rijvereniging, door deze
laatste aangeduid en het gewestbestuur.
Voor elke afgevaardigde zal door de rijvereniging ook een plaatsvervanger aangewezen
worden.
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Artikel 48:

De gewestraad coördineert de activiteiten van de rijverenigingen. In het bijzonder verleent de
raad zijn medewerking aan de ruiteractiviteiten in het gewest en neemt daartoe zelf de
nodige initiatieven, telkens in overleg met de Provinciaal Bestuur. De raad staat tevens in
voor de begeleiding van de nieuwe rijverenigingen in het gewest.

Artikel 49:

De gewestraad komt ten minste eenmaal per jaar bijeen om de jaarwerking van het gewest te
bespreken en gebeurlijk verkiezingen te houden, en ook telkens wanneer het gewestbestuur
het nuttig oordeelt. Voor de bijeenroeping, de vertegenwoordiging, de wijze van vergaderen
en stemmen, wordt gehandeld zoals bij de Algemene Vergadering van de rijverenigingen .

2.2.3. Het gewestbestuur

Artikel 50:

Het gewestbestuur bestaat uit volgende personen:




Tenminste drie leden, gekozen door de gewestraad
Maximum 2 gecoöpteerden
Een afgevaardigde van de gewestelijke ponycommissie. Indien de indeling van de
gewesten bij de ponywerking niet samenvallen met deze van de rijverenigingen beslist de
provinciale ponycommissie wie als vertegenwoordiger van de ponyclubs uit het gewest
deel uitmaakt van het gewestbestuur.

Het gewestbestuur kiest onder de door de gewestraad gekozen leden een voorzitter, een
monitor en een secretaris/schatbewaarder. Voor monitor komen enkel in aanmerking leden
die met vrucht een door de Landelijke Rijverenigingen vzw erkende rijtechnische
vormingscursussen gevolgd hebben en/of blijk geven te beschikken over de nodige
paardensportgerelateerde competenties.
Het gewestbestuur kan binnen het bestuur een vormings- en pr-verantwoordelijke
aanduiden.
De bevoegdheden en opdrachten van de voorzitter en de secretaris van het gewestbestuur
zijn analoog aan deze van respectievelijk de voorzitter en de secretaris/schatbewaarder
vermeld in artikel 39. De monitor is rijtechnisch verantwoordelijke binnen het gewest.
De te begeven mandaten zijn bij voorkeur gespreid over de aangesloten rijverenigingen van
het gewest.
Voor al wat de bijeenroeping, de vertegenwoordiging en de wijze van vergaderen betreft,
wordt gehandeld zoals voorzien voor het bestuur van de rijvereniging.
Het gewestbestuur staat o.a. in voor de uitvoering van de beslissingen van de gewestraad,
genomen in toepassing van artikel 48.
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2.3.De provinciale werking

2.3.1. Omschrijving

Artikel 51:

De gewesten zijn organisatorisch gegroepeerd per provincie.

2.3.2. Provinciale Raad

Artikel 52:

Aan het hoofd van elke provincie staat een provinciale raad. De provinciale raad is
samengesteld uit de voorzitters en de monitoren van elk gewest en de leden van het
provinciaal bestuur.

Artikel 53:

De provinciale raad treedt adviserend op voor alle aangelegenheden die onder de
bevoegdheid vallen van het Nationaal Bestuur.
De raad heeft beslissingsbevoegdheid voor alle provinciale aangelegenheden, die door het
provinciaal bestuur worden voorgelegd.
De provinciale raad verkiest de leden van het provinciaal bestuur.

Artikel 54:

De provinciale raad komt tenminste éénmaal per jaar bijeen om de jaarwerking te bespreken
en gebeurlijk verkiezingen te houden. Hij komt ook bijeen telkens het provinciaal bestuur dit
nuttig oordeelt.
Voor de bijeenroeping, de vertegenwoordiging, de wijze van vergaderen en stemmen; wordt
gehandeld zoals bij de Algemene Vergadering van de rijvereniging.

2.3.3. Het Provinciaal Bestuur

Artikel 55:

Het provinciaal bestuur is samengesteld uit:
1. bij voorkeur acht leden gekozen door de provinciale raad uit kandidaten
voorgedragen door de gewestbesturen. Elk gewest is bij voorkeur vertegenwoordigd
in dit Provinciaal Bestuur. Op basis van het aantal rijverenigingen in de provincie, is
per begonnen schijf van 10 aangesloten rijverenigingen een mandaat te begeven is.
Personen die tot eenzelfde gewest behoren, kunnen niet samen en gelijktijdig als
kandidaat voorgedragen worden. Elk gewest is bij voorkeur vertegenwoordigd in dit
provinciaal bestuur.
2. maximum twee gecoöpteerde leden;
3. de provinciale proost
4. de voorzitter van de provinciale ponycommissie.
De provinciale proost en de voorzitter van de provinciale ponycommissie zullen zich bij
aangelegenheden m.b.t. personen van stemming onthouden.
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Artikel 56:

Artikel 57:

Artikel 58:

Enkel personen die met vrucht door LRV erkende rijtechnische vormingscursussen hebben
gevolgd en/of blijk geven te beschikken over de nodige paardensportgerelateerde
competenties en een mandaat in het bestuur van de plaatselijke vereniging waarnemen of
waargenomen hebben, kunnen als kandidaat door het gewestbestuur worden voorgedragen
voor verkiezing in het provinciaal bestuur.
Met uitzondering van de leden die zetelen krachtens hun functie, worden de namens de
gewesten gekozen leden en de gecoöpteerde leden aangeduid voor een termijn van vier jaar.
De namens de gewesten gekozen leden zijn tweemaal achtereenvolgend automatisch
herverkiesbaar. Daarna dienen zij opnieuw door hun gewestbestuur voorgedragen te worden.
Het provinciaal bestuur kiest onder de door de provinciale raad gekozen leden een voorzitter
en een monitor.
Het provinciaal bestuur kan binnen het bestuur een secretaris aanduiden.
De voorzitter van het provinciaal bestuur vertegenwoordigt de provincie in het Nationaal
Bestuur. Hij roept de vergaderingen bijeen, zit ze voor en is belast met de algemene
coördinatie.
De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen samen het bestuur tegenover financiële
instellingen.
De monitor staat in voor de technische leiding, in samenwerking met de leden van het
provinciaal bestuur en de gewestbesturen.
Enkel provinciale bestuursleden kunnen in overleg met het provinciaal bestuur en het
nationaal bestuur als hoofdjurylid fungeren bij de gewestelijke en provinciale activiteiten. De
hoofdjury bestaande uit provinciale bestuursleden,kan aangevuld worden met en/of
vervangen worden door deskundigen aangeduid door het provinciaal of het nationaal
bestuur.

Artikel 59:

Het provinciaal bestuur beslist over de aanvragen tot lidmaatschap van personen die speciale
disciplines beoefenen, zoals voorzien in art.8 van het organiek reglement.
Het provinciaal bestuur is, overeenkomstig artikel 15, bevoegd om lichte sancties (vb.
waarschuwing, vermaning, blaam, tijdelijke schorsing) te treffen tegen individuele leden en/of
rijverenigingen die de bepalingen van dit organiek reglement, van het wedstrijdreglement en
beslissingen van organen van de Landelijke Verenigingen vzw overtreden. Beroep tegen
dergelijke sancties is mogelijk bij het Nationaal Bestuur LRV dat in laatste aanleg beslist.
Verder kan het provinciaal bestuur uit hoofde van de verantwoordelijkheid als
wedstrijdleiding maatregelen nemen.
Het provinciaal bestuur kan bovendien aan het Nationaal Bestuur voorstellen om zwaardere
sancties te treffen in voormelde gevallen. In dat geval gelden de bepalingen van art. 15 van
het organiek reglement.
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2.4.De nationale werking

2.4.1. Omschrijving

Artikel 60:

De provinciale organen zijn organisatorisch gegroepeerd in de nationale organen.

2.4.2. Samenstelling en bevoegdheid van het Nationaal Bestuur

Artikel 61:

Het Nationaal Bestuur is samengesteld als volgt:





De voorzitter LRV
de 5 provinciale voorzitters van de rijverenigingen (paarden) of een vaste
vertegenwoordiger van het Provinciaal Bestuur
de voorzitter van de Nationale Ponycommissie
de directeur LRV

Het Nationaal Bestuur kan beslissen adviesleden toe te laten
De voorzitter leidt de vergadering van het Nationaal Bestuur. Bij zijn afwezigheid zit de
oudste ondervoorzitter de vergadering voor.
Artikel 62:
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Het Nationaal Bestuur heeft als opdracht :
 het nemen van beslissingen omtrent LRV als beweging
 het opmaken van de kalender van tornooien, indoors- en veelzijdigheidswedstrijden van
de rijverenigingen
 het aanpassen van het wedstrijdreglement van de rijvereniging.
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3. Organiek reglement ponywerking
Het organiek reglement ponywerking vormt samen met de statuten van de Landelijke Rijverenigingen vzw en
de algemene bepalingen van het organiek reglement van de Landelijke Rijverenigingen vzw de reglementering
m.b.t. de ponywerking LRV.
De aangesloten leden die voldoen aan de lidmaatschapsvoorwaarden voor de ponywerking worden
gegroepeerd in plaatselijke ponyclubs die per gewest samengebracht worden in een gewestelijke ponyraad en
gewestelijke ponycommissies. De gewesten zijn gegroepeerd per provincie in een provinciale ponyraad en een
provinciale ponycommissie.
De Raad van Bestuur LRV neemt de leiding van de ponywerking waar en stelt ten behoeve van de ponywerking
een nationale ponycommissie in.

3.1. De plaatselijke ponyclub
3.1.1. Oprichting en erkenning
Artikel 63:

Een ponyclub, in het kader van de Landelijke Rijverenigingen vzw, wordt opgericht op vraag
van een rijvereniging. Zij moet, na advies van de gewestelijke Ponycommissie en de
provinciale ponycommissie vooraf door de Nationale Ponycommissie van de Landelijke
Rijverenigingen vzw erkend worden. De aanvraag omvat een opgave van het bestuur, de
leden en het werkgebeid van de ponyclub. Daartoe moet haar doelstelling beantwoorden aan
deze van de Landelijke Rijverenigingen vzw omschreven in artikel 1 van het organiek
reglement en moet zij een eigen werking ontwikkelen.
Het behoort tevens tot de opdracht van de vereniging om een goede doorstroming van de
leden van de ponyclub naar de rijvereniging te bewerkstelligen door een maximale
ruggespraak tussen beide besturen; hierdoor moet een soepele overgang van de leden vanuit
de ponywerking, een terugkoppeling van de rijtechniek en een goede samenwerking op
plaatselijk vlak mogelijk zijn.
Een ponyclub die als vzw wordt opgericht of die beslist om zich als vzw te structureren, moet
vooraf de ontwerpstatuten en reglementen ter beoordeling en goedkeuring voorleggen aan
de Nationale Ponycommissie. Hetzelfde geldt voor aanpassingen en wijzigingen.
De ponyclub verliest haar erkenning indien de ontwerpstatuten en reglementen niet in
overeenstemming zijn met de statuten en reglementen van de Landelijke Rijvereniging vzw.
Een ponyclub kan zijn erkenning door de Nationale Ponycommissie ook verliezen wanneer zij
niet meer aan de gestelde criteria voldoet en nadat het advies van de gewestelijke en/of
provinciale ponycommissie werd ingewonnen.
De ponyclub verliest haar erkenning wanneer zij geen leden meer heeft.
De Nationale Ponycommissie kan een ponyclub voorlopig erkennen voor 1 of 2 jaar alvorens
over de definitieve erkenning te beslissen.
De erkende ponyclub mag in haar naam de benaming ponyclub LRV gebruiken als afdeling van
de Landelijke Rijverenigingen vzw.
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3.1.2. Werkgebied

Artikel 64:

Het werkgebied van een plaatselijke ponyclub valt in de mate van het mogelijke samen met
de omschrijving van de plaatselijke rijvereniging. Ingeval van betwisting beslist de Nationale
Ponycommissie.

3.1.3. Bestuur

Artikel 65:

Aan het hoofd van elke ponyclub staat een bestuur bestaande uit minimum 3 en maximum 9
leden. Het aantal bestuursleden wordt bepaald door de Algemene Vergadering van de
ponyclub.
Voor verenigingen met meer dan 30 leden wordt het maximum aantal verhoogd met 1 per
begonnen schijf van 10 leden boven de 30.
Indien in het werkgebied van de ponyclub een rijvereniging werkzaam is, maakt een
afvaardiging van deze rijvereniging bijkomend deel uit van het bestuur. Deze afvaardiging
bestaat uit 1 op 4 (met een minimum van 2) van het aantal bestuursleden van de ponyclub.
De voorzitter en commandant van de rijvereniging maken bij voorkeur deel uit van de
afvaardiging.
de

Minstens 1/3 van het bestuur moet ouder zijn van een actieve ponyruiter.
Bij de samenstelling van het bestuur wordt ernaar gestreefd dat de verschillende
leeftijdsgroepen in het bestuur vertegenwoordigd zijn en dat de mandaten over het ganse
werkgebied gespreid zijn.
Artikel 66:

De bestuursleden worden bij geheime stemming verkozen door de Algemene Vergadering
van de ponyclub.

Artikel 67:

Het bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en/of schatbewaarder.
Het bestuur kiest tevens de ponycommandant.
Voor verkiezingen en benoemingen wordt gehandeld als volgt.
Elk lid brengt maximaal zoveel stemmen uit als er te begeven plaatsen zijn door noteren van
de persoon of personen van zijn keuze of door het aankruisen van ‘ja’ of ‘neen’ achter de
namen. De kandidaten worden gerangschikt in volgorde van het aantal stemmen dat zij
behaald hebben.
De kandidaten die bij de eerste stemming, de eenvoudige meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen (blanco’s zijn ongeldig) hebben verkregen, zijn verkozen. Indien méér
kandidaten dan het aantal beschikbare mandaten de helft plus één van de stemmen
behaalden, zijn zij verkozen, die het meeste aantal stemmen behaalden.
Indien na de eerste stemronde geen of onvoldoende kandidaten de volstrekte meerderheid
hebben verkregen, dan kan voor de resterende mandaten een tweede stemronde
plaatsvinden.
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Indien er ook na de tweede stemronde niet voldoende verkozenen zijn, of bij gelijkheid van
het aantal stemmen voor het laatst te begeven mandaat, dan is een volgende stemronde
beslissend, en zijn diegenen verkozen, die het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Bij
gelijkheid in aantal stemmen is de oudste verkozen.
Het stemmen bij volmacht is verboden.
Artikel 68:

De voorzitter, secretaris en/of schatbewaarder en ponycommandant hebben volgende
opdrachten.
De voorzitter roept het bestuur en de ledenvergadering samen. Hij zit beide vergaderingen
voor. Hij vertegenwoordigt de vereniging. Tegenover financiële instelling vertegenwoordigt
de voorzitter (of zijn vervanger daartoe door het bestuur aangeduid) de vereniging samen
met de schatbewaarder.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door het oudste aanwezige lid.
De secretaris stelt in naam van de voorzitter de uitnodigingen op voor de vergadering en
verstuurt ze. Hij houdt verslag van de vergaderingen, verzorgt de administratie van de
vereniging en zorgt ervoor dat de lijst van de leden en de bestuursleden jaarlijks aan de Raad
van Bestuur LRV wordt overgemaakt.
De schatbewaarder is belast met de administratie van de gelden van de landelijke
rijvereniging en zorgt o.m. voor de inning van de lidgelden. Het maken en bijhouden van een
kasboek is hiervoor een noodzaak. Hij brengt aan het bestuur regelmatig, en aan de
Algemene Vergadering éénmaal per jaar, verslag uit over de rekeningen van de landelijke
rijvereniging. Hij heeft samen met de voorzitter of diens vervanger, de bevoegdheid om de
ponyclub te vertegenwoordigen tegenover financiële instellingen.
De ponycommandant staat in voor de opleiding van de ponyruiters, hij neemt de leiding van
de oefeningen en staat in voor de administratie van de ruiterij-activiteiten. De commandant
kan, mits akkoord van het bestuur, een deel van zijn opdrachten delegeren aan een andere
persoon, lid van de ponyclub.

Artikel 69:

Het bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. Het bestuur moet bijeengeroepen
worden wanneer ten minste twee bestuursleden daarom schriftelijk verzoeken met opgave
van de agenda. De vergadering moet binnen de veertien dagen plaatsvinden.
Behalve ingeval van hoogdringendheid moet de uitnodiging ten minste drie dagen voor de
vergadering bij de leden toekomen. Zij moet de agenda bevatten.

Artikel 70:

Het bestuur beslist met meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden op voorwaarde dat
ten minste de helft van de leden aanwezig is. Bij gelijkheid van stemmen, beslist de voorzitter
wanneer het gewone verenigingsaangelegenheden betreft. Wanneer het gaat over de
aanvaarding, schorsing of uitsluiting van leden, zoals bedoeld in artikel 15 van het organiek
reglement of over benoemingen en afzetting is het voorstel bij gelijkheid van stemmen
verworpen.
Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt, beslist de volgende bestuursvergadering die
schriftelijk en met opgave van de agenda is samengeroepen en dit ongeacht het aantal
aanwezigen.
Elk bestuurslid heeft recht op één stem.
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3.1.4. De Algemene Vergadering

Artikel 71:

De Algemene Vergadering bestaat uit het bestuur samen met één meerderjarige
vertegenwoordiger per gezin waarvan leden zijn aangesloten. De leden komen in vergadering
bijeen op plaats en tijdstip te bepalen door het bestuur. Op schriftelijk verzoek van één derde
van de leden dat de agenda aangeeft, moet het bestuur de vergadering bijeenroepen binnen
de veertien dagen na ontvangst van het verzoek.
De Algemene Vergadering moet ten minste éénmaal per jaar bijeenkomen om verslag te
horen over de werking van de ponyclub en over de financiële toestand.
Voor de wijze van bijeenroeping, vertegenwoordigingen, vergaderen, stemmen en
verkiezingen en benoemingen wordt gehandeld zoals bij het bestuur.
In geval van verkiezing of benoeming echter moet de bijeenroeping ten minste 10 dagen voor
de vergadering gebeuren. Kandidaten, met uitzondering van de uittredende bestuursleden,
moeten zich uiterlijk drie dagen voor de vergadering bij de voorzitter melden. Hiervan kan
afgeweken worden met éénparig akkoord van de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering beslist met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal aanwezigen. De stemming over personen is steeds geheim. Over andere
punten is de stemming geheim, tenzij de vergadering éénparig een andere wijze van stemmen
aanvaardt.

3.2.De gewesten

3.2.1. Omschrijving

Artikel 72:

De plaatselijke ponyclubs zijn organisatorisch ingedeeld in gewesten. De omschrijving van de
gewesten gebeurt door de Provinciale Ponycommissie. Elke ponyclub behoort tot het gewest
binnen de gebiedsomschrijving waarin zij werkzaam is. Ieder gewest omvat ten minste drie
aangesloten ponyclubs. Indien in een bepaald gewest minder dan drie aangesloten ponyclubs
werkzaam zijn, kan de Provinciale Ponycommissie beslissen tot herindeling.

3.2.2. Gewestraad

Artikel 73:

Aan het hoofd van elk gewest staat een gewestelijke ponyraad.
De gewestelijke ponyraad bestaat uit twee afgevaardigden van elke aangesloten plaatselijke
ponyclub, door deze laatste aangeduid, en de gewestelijke ponycommissie.
Voor elke afgevaardigde zal door de plaatselijke ponyclub ook een plaatsvervanger
aangewezen worden.
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Artikel 74:

De gewestelijke ponyraad coördineert de activiteiten van de plaatselijke ponyclubs. In het
bijzonder verleent de raad zijn medewerking aan de ponyactiviteiten in het gewest en neemt
daartoe zelf de nodige initiatieven, telkens in overleg met de Provinciale Ponycommissie.
De raad staat tevens in voor de begeleiding van de nieuwe ponyclubs in het gewest.

Artikel 75:

De gewestelijke ponyraad komt ten minste één maal per jaar bijeen om de jaarwerking van
het gewest te bespreken en gebeurlijk verkiezingen te houden, en ook telkens wanneer de
gewestelijke ponycommissie het nuttig oordeelt. Voor de bijeenroeping, de
vertegenwoordiging, de wijze van vergaderen en stemmen, wordt gehandeld zoals bij de
Algemene Vergadering van de ponyclubs.

3.2.3. Gewestelijke Ponycommissie

Artikel 76:

De gewestelijke ponycommissie bestaat uit de volgende personen:
 Ten minste drie leden gekozen door de gewestelijke ponyraad. Zij worden gekozen voor
een termijn van vier jaar en zijn herkiesbaar.
 Maximum 2 gecoöpteerden
 Een afgevaardigde van het gewestbestuur van de rijvereniging.
Indien de indeling van de gewesten bij de rijverenigingen niet samenvallen met die van de
ponyclubs beslist het provinciaal bestuur van de rijvereniging wie als vertegenwoordiger van
de rijvereniging uit het gewest deel uitmaakt van de gewestelijke ponycommissie.
Kandidaten voor de rechtstreeks verkozen gewestelijke ponycommissieleden moeten
beantwoorden aan de algemene voorwaarden van bestuursleden en moeten voorgedragen
zijn door de plaatselijke besturen. Daarenboven moeten de te begeven mandaten gespreid
zijn over de aangesloten ponyclubs van het gewest.
De gewestelijke ponycommissie kiest onder de door de gewestelijke ponyraad verkozen leden
een voorzitter, een monitor en een secretaris.
Voor monitor komen enkel leden in aanmerking die met vrucht door LRV erkende
rijtechnische vormingscursussen hebben gevolgd en/of blijk geven te beschikken over de
nodige paardensportgerelateerde competenties.
De bevoegdheden en opdrachten van de voorzitter, de monitor en de secretaris van de
gewestelijke ponycommissie zijn analoog aan deze van de respectievelijke personen vermeld
in artikel68.
Personen die tot eenzelfde ponyclub behoren, vervullen bij voorkeur niet samen en gelijktijdig
de functie van voorzitter en monitor. Bij voorkeur behoort de secretaris ook niet tot dezelfde
ponyclub als de voorzitter of de monitor.
Voor de bijeenroeping, de vertegenwoordiging, de wijze van vergaderen en stemmen betreft,
wordt gehandeld zoals voorzien voor het bestuur van de ponyclubs.
De gewestelijke ponycommissie staat o.a. in voor de uitvoering van de beslissingen van de
gewestelijke ponyraad, genomen in toepassing van artikel 74
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3.3.De provinciale werking
3.3.1. Omschrijving

Artikel 77:

De gewesten zijn organisatorisch gegroepeerd per provincie.

3.3.2. Provinciale Ponyraad

Artikel 78:

Aan het hoofd van elke provincie staat een provinciale ponyraad. De provinciale ponyraad is
samengesteld uit de voorzitters en de monitoren van elk gewest en de leden van de
provinciale ponycommissie.

Artikel 79:

De provinciale ponyraad treedt adviserend op voor alle aangelegenheden die onder de
bevoegdheid vallen van de nationale ponycommissie.
De raad heeft beslissingsbevoegdheid voor alle provinciale aangelegenheden, die hem door
de provinciale ponycommissie worden voorgelegd.
De provinciale ponyraad verkiest de leden van de provinciale ponycommissie.

Artikel 80:

De raad komt ten minste één maal per jaar bijeen om de jaarwerking te bespreken en
gebeurlijk verkiezingen te houden. Hij komt ook bijeen telkens de provinciale ponycommissie
dit nuttig oordeelt.
Voor de bijeenroeping, de vertegenwoordiging, de wijze van vergaderen en stemmen wordt
gehandeld zoals bij de Algemene Vergadering van de ponyclubs.

3.3.3. Provinciale Ponycommissie

Artikel 81:

De provinciale ponycommissie is samengesteld uit:
1. bij voorkeur zes leden, gekozen door de
Provinciale ponyraad uit kandidaten voorgedragen door de gewestelijke ponycommissies. Elk
gewest is bij voorkeur vertegenwoordigd in deze Provinciale Ponycommissie. Op basis van het
aantal ponyclubs in de provincie, is per begonnen schijf van 5 aangesloten plaatselijke
ponyclubs een mandaat te begeven. Personen die tot eenzelfde gewest behoren, kunnen niet
samen en gelijktijdig als kandidaat voorgedragen worden. Bij de verkiezing dient rekening
gehouden met een evenwichtige geografische spreiding van het aantal vertegenwoordigers.
Kandidaten moeten een mandaat in de plaatselijke ponyclubs waarnemen of waargenomen
hebben. Minimum één rechtstreeks verkozen bestuurslid moet een ouder van een actieve
ponyruiter zijn.
2.
3.
4.

maximum twee gecoöpteerde leden;
de provinciale proost
de voorzitter van het Provinciaal Bestuur.

De provinciale proost en de voorzitter van het provinciaal bestuur zullen zich bij
aangelegenheden m.b.t. personen onthouden van stemming.
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Artikel 82:

Met uitzondering van de leden die zetelen krachtens hun functie, worden de namens de
gewesten gekozen leden en de gecoöpteerde leden aangeduid voor een termijn van vier jaar.
De namens de gewesten gekozen leden zijn tweemaal achtereenvolgend automatisch
herverkiesbaar. Daarna dienen zij opnieuw door hun gewestelijke ponycommissie
voorgedragen te worden.

Artikel 83:

De provinciale ponycommissie kiest onder de door de provinciale ponyraad gekozen leden,
een voorzitter en een monitor.
De provinciale ponycommissie kan binnen het bestuur een secretaris en
spelverantwoordelijke aanduiden.
De voorzitter van de provinciale ponycommissie roept de vergaderingen bijeen, zit ze voor en
is belast met de algemene coördinatie.
De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen samen het bestuur tegenover financiële
instellingen.
De monitor staat in voor de technische leiding, in samenwerking met de leden van de
provinciale en de gewestelijke ponycommissie.

Artikel 84:

Enkel provinciale bestuursleden, hetzij leden van het provinciaal bestuur rijverenigingen,
hetzij leden van de provinciale ponycommissie kunnen in overleg met de provinciale
ponycommissie en de nationale ponycommissie als hoofdjurylid fungeren bij de gewestelijke
en provinciale activiteiten. De hoofdjury bestaande uit provinciale bestuursleden, kan
aangevuld worden met en/of vervangen worden door deskundigen aangeduid door het
provinciaal of nationaal bestuur.

Artikel 85:

De provinciale ponycommissie beslist over de aanvragen tot lidmaatschap van personen die
speciale disciplines beoefenen zoals voorzien in art. 10 van het organiek reglement.
De provinciale ponycommissie is, overeenkomstig artikel 15, bevoegd om lichte sancties (vb.
waarschuwing, vermaning, blaam, tijdelijke schorsing) te treffen tegen individuele leden en/of
ponyclubs die de bepalingen van dit organiek reglement, van het wedstrijdreglement en
beslissingen van organen van de Landelijke Rijverenigingen vzw overtreden. Beroep tegen
dergelijke sancties is mogelijk bij de Nationale Ponycommissie dat in laatste aanleg beslist.
Verder kan de provinciale ponycommissie uit hoofde van de verantwoordelijkheid als
wedstrijdleiding maatregelen nemen.
De provinciale ponycommissie kan bovendien aan de Nationale Ponycommissie voorstellen
om zwaardere sancties te treffen in voormelde gevallen. Tegen deze beslissing van de
Nationale Ponycommissie kan de betrokkene beroep aantekenen bij de Raad van Bestuur. In
dat geval gelden de bepalingen van art. 15 van het organiek reglement.
De provinciale ponycommissie kiest een vertegenwoordiger die deel uitmaakt van het
ponygewest BWP en daarnaast zetelt in de nationale ponycommissie BRP. Dit mandaat dat
ingaat met de statutaire verkiezingen in BWP duurt vier jaar en is hernieuwbaar. Indien tussen
twee verkiezingen een mandaat openvalt kan de provinciale ponycommissie een vervanger
aanduiden die het mandaat voleindigt.
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3.4.Nationale werking

3.4.1. Omschrijving

Artikel 86:

De provincies zijn organisatorisch gegroepeerd in nationale organen.

3.4.2. Nationale Ponycommissie

Artikel 87:

De Nationale Ponycommissie is samengesteld als volgt:





De ondervoorzitter LRV gekozen uit de provinciale voorzitters van de rijverenigingen
De voorzitters, monitors en secretarissen van de provinciale ponycommissies
De directeur LRV
De nationale proost LRV

De Nationale Ponycommissie kan eventuele adviseurs uitnodigen en/of werkgroepen met een
specifieke opdracht oprichten.
De technische aspecten van de ponywerking komen aan bod in de Technische Commissie LRV.
De Nationale Ponycommissie verkiest uit de voorzitters van de provinciale ponycommissies
een voorzitter en kan onder zijn leden een verslaggever aanduiden.
De voorzitter van de nationale ponycommissie zit de vergadering voor. Bij afwezigheid wordt
de vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige lid.
De Nationale Ponycommissie heeft als opdracht:




Artikel 88:
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het nemen van beslissingen met betrekking tot de ponywerking;
het opmaken van de kalender;
het aanpassen van het wedstrijdreglement voor ponyruiters;
…

Voor alles wat de bijeenroeping, de vertegenwoordiging en de wijze van vergaderen en
stemmen betreft van de Nationale Ponycommissie wordt gehandeld zoals bij het bestuur van
de ponyclubs is bepaald.
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4. Organiek reglement werking LRV Recreatie
Het organiek reglement werking LRV Recreatie vormt samen met de statuten de Landelijke Rijverenigingen vzw
en de algemene bepalingen van het organiek reglement de reglementen m.b.t. de werking LRV Recreatie in
LRV.

4.1.Doel van de werking LRV Recreatie

Artikel 89:

Binnen de Landelijke Rijverenigingen vzw behartigt LRV Recreatie – de recreatieve tak van het
paardrijden.
LRV Recreatie heeft als doel de recreatieve ruitersport in het algemeen, en het paardrijden en
mennen in de vrije natuur in het bijzonder te bevorderen, dit met bijzondere aandacht voor
de ruiter- en mennerkwaliteit, de ruiterdiscipline, de wellevendheid t.o.v. andere
weggebruikers en mederecreanten en het respect voor de natuur.
LRV Recreatie ijvert daarbij voor het vrijwaren en het tot stand brengen van de nodige
ruiteraccommodaties zoals ruiterpaden, gastvrije haltes en dergelijke meer.
LRV Recreatie handelt daarbij volgens en binnen de doelstellingen van de vzw LRV.

4.2.Hoofdstuk II De vereniging LRV Recreatie

4.2.1. Oprichting en erkenning van de vereniging LRV Recreatie

Artikel 90:

Een vereniging van LRV Recreatie, werkend in het kader van de LRV vzw, moet vooraf door de
Nationale Commissie LRV Recreatie erkend worden. Daartoe moet haar doelstelling
beantwoorden aan deze van de Landelijke Rijverenigingen vzw, omschreven in de statuten en
van de recreatieve werking, omschreven in art. 1 van het organiek reglement LRV, moet zij
een eigen werking ontwikkelen en mogen haar belangen niet vermengd zijn met private en/of
commerciële belangen.
Wanneer een vereniging van LRV Recreatie als vzw opgericht wordt of beslist zich als vzw te
structureren moeten de ontwerpstatuten en reglementen vooraf ter beoordeling en
goedkeuring voorgelegd worden aan het Dagelijks Bestuur LRV. Hetzelfde geldt voor
aanpassingen en wijzigingen.
De Nationale Commissie LRV Recreatie kan beslissen een voorlopige erkenning van 1 of 2 jaar
te geven alvorens tot definitieve erkenning te beslissen.
De erkende vereniging van LRV Recreatie mag in haar naam de benaming ‘LRV’ gebruiken als
afdeling van de Landelijke Rijverenigingen vzw.
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4.2.2. Werkgebied

Artikel 91:

Het oprichtend bestuur bepaalt het werkgebied van de vereniging van LRV Recreatie en legt
dit ter goedkeuring voor aan de Nationale Commissie LRV Recreatie.

4.2.3. Bestuur

Artikel 92:

Aan het hoofd van een vereniging van LRV Recreatie staat een bestuur bestaand uit minimum
3 en maximum 9 leden. Het aantal bestuursleden wordt bepaald door de Algemene
Vergadering van de vereniging van LRV Recreatie. Voor Verenigingen van LRV Recreatie met
meer dan 30 leden wordt het maximum aantal verhoogd met 1 per begonnen schijf van 10
leden boven de 30. De bestuursleden worden gekozen via geheime stemming door de
Algemene Vergadering.

Artikel 93:

Het bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter, secretaris en/of schatbewaarder met bij
voorkeur een taakverdeling zoals hieronder beschreven.
De voorzitter roept het bestuur en de ledenvergadering samen. Hij zit beide vergaderingen
voor. Hij vertegenwoordigt de vereniging. Tegenover financiële instellingen vertegenwoordigt
de voorzitter (of zijn vervanger daartoe door het bestuur aangeduid) de vereniging samen
met de schatbewaarder.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door het oudste aanwezige lid.
De secretaris stelt in naam van de voorzitter de uitnodigingen op voor de vergadering en
verstuurt ze. Hij houdt verslag van de vergaderingen, verzorgt de administratie van de
vereniging en zorgt ervoor dat de lijst van de leden en de bestuursleden jaarlijks aan de Raad
van bestuur van de Landelijke Rijverenigingen vzw wordt overgemaakt.
De schatbewaarder is belast met de administratie van de gelden van de rijvereniging en zorgt
o.m. voor de inning van de lidgelden. Het maken en bijhouden van een kasboek is hiervoor
een noodzaak. Hij brengt aan het bestuur regelmatig, en aan de Algemene Vergadering
éénmaal per jaar, verslag uit over de rekeningen van de rijvereniging. Hij heeft samen met de
voorzitter of diens vervanger, de bevoegdheid om de rijvereniging te vertegenwoordigen
tegenover financiële instellingen
Voor verkiezingen en benoemingen wordt gehandeld als volgt.
Elk lid brengt maximaal zoveel stemmen uit als er te begeven plaatsen zijn door noteren van
de persoon of personen van zijn keuze of door het aankruisen van ‘ja’ of ‘neen’ achter de
namen. De kandidaten worden gerangschikt in volgorde van het aantal stemmen dat zij
behaald hebben.
De kandidaten die bij de eerste stemming, de eenvoudige meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen (blanco’s zijn ongeldig) hebben verkregen, zijn verkozen. Indien méér
kandidaten dan het aantal beschikbare mandaten de helft plus één van de stemmen
behaalde, zijn zij verkozen, die het meeste aantal stemmen behaalden.
Indien na de eerste stemronde geen of onvoldoende kandidaten de volstrekte meerderheid
hebben verkregen, dan kan voor de resterende mandaten een tweede stemronde
plaatsvinden.
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Indien er ook na de tweede stemronde niet voldoende verkozenen zijn, of bij gelijkheid van
het aantal stemmen voor het laatst te begeven mandaat, dan is een volgende stemronde
beslissend, en zijn diegenen verkozen, die het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Bij
gelijkheid in aantal stemmen is de oudste verkozen.
Het stemmen bij volmacht is verboden.
Artikel 94:

Het bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. Het bestuur moet bijeengeroepen
worden wanneer ten minste twee bestuursleden daarom schriftelijk verzoeken met opgave
van agenda. De vergadering moet binnen de veertien dagen plaatsvinden.
Behalve in geval van hoogdringendheid moeten de uitnodigingen ten minste drie dagen voor
de vergadering aan de leden toekomen. Zij moeten de agenda bevatten.

Artikel 95:

De voorzitter leidt de vergadering. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door het oudste
aanwezige lid.
Het bestuur beslist met meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden op voorwaarde dat
ten minste de helft van de leden aanwezig is. Bij gelijkheid van stemmen, beslist de voorzitter
wanneer het gewone verenigingsaangelegenheden betreft, echter wanneer het gaat over de
aanvaarding, schorsing of uitsluiting van leden, zoals bedoeld in artikel 14 van het organiek
reglement of over benoemingen en afzetting. In deze laatste gevallen is het voorstel bij
gelijkheid van stemmen verworpen.
Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt, beslist de volgende bestuursvergadering, die
schriftelijk en met opgave van de agenda is samengeroepen en dit ongeacht het aantal
aanwezigen.
Elk bestuurslid heeft recht op één stem.

4.2.4. Algemene Vergadering

Artikel 96:

De leden van de vereniging van LRV Recreatie komen in Algemene Vergadering bij een op
plaats en tijdstip te bepalen door het bestuur. Ieder aanwezige heeft slechts één stem. Op
schriftelijk verzoek van één derde van de leden dat de agenda aan geeft, moet het bestuur de
vergadering bijeenroepen binnen de veertien dagen na ontvangst van het verzoek.
De Algemene Vergadering komt minstens één maal per jaar bijeen om verslag te horen over
de werking van de vereniging van LRV Recreatie en over de financiële toestand.
Voor de wijze van bijeenroeping, vertegenwoordiging, vergaderen, verkiezingen en
benoemingen wordt gehandeld zoals bij het bestuur.
Ingeval van verkiezing of benoeming echter moet de bijeenroeping ten minste 10 dagen voor
de vergadering gebeuren. Kandidaten, met uitzondering van de uittredende bestuursleden,
moeten zich uiterlijk drie dagen voor de vergadering bij de voorzitter melden. Hiervan kan
afgeweken worden met éénparig akkoord van de Algemene Vergadering.
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De Algemene Vergadering beslist met de meerderheid van de geldig uit gebrachte stemmen,
wat ook het aantal aanwezigen zij. De stemming over personen is steeds geheim. Over andere
punten is de stemming geheim, tenzij de vergadering éénparig een andere wijze van stemmen
aanvaardt.

4.3.De nationale werking

4.3.1. Omschrijving
Artikel 97:

De verenigingen van LRV Recreatie worden nationaal gegroepeerd in een Nationale
Commissie LRV Recreatie die op haar beurt vertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur LRV,
de Algemene Vergadering LRV en het Dagelijks Bestuur LRV. De Nationale Commissie LRV
Recreatie installeert een Pedagogische Commissie.

4.3.2. De Nationale Commissie LRV Recreatie
Artikel 98:

De Nationale Commissie LRV Recreatie is samengesteld als volgt:





De voorzitter LRV
De directeur LRV
Één afgevaardigde van elke vereniging van LRV Recreatie met 10 leden of meer
De voorzitter van de pedagogische commissie

De Nationale Commissie LRV Recreatie kan beslissen adviserende leden toe te laten en kan
werkgroepen met een specifiek doel oprichten.
Artikel 99:

De Nationale Commissie LRV Recreatie kiest onder zijn leden afgevaardigden van de
verenigingen van LRV Recreatie een voorzitter en ondervoorzitter. De Nationale Commissie
LRV Recreatie duidt tevens onder zijn leden
 een afgevaardigde aan die samen met de voorzitter van de Nationale Commissie LRV
Recreatie, de Nationale Commissie LRV Recreatie vertegenwoordigt in de Raad van
Bestuur LRV.
 Vijf afgevaardigden die de Nationale Commissie LRV Recreatie vertegenwoordigen in de
Algemene Vergadering van de Landelijke Rijverenigingen vzw.
De Nationale Commissie LRV Recreatie kan tevens een verslaggever aanduiden.
Voor wat betreft de bijeenroeping, vertegenwoordiging, wijze van vergaderen en stemmen
wordt gehandeld zoals bepaald voor het bestuur van de verenging van LRV Recreatie.

Artikel 100:

De Nationale Commissie LRV Recreatie heeft als opdracht het voorbereiden van beslissingen
van de Raad van Bestuur LRV vzw ondermeer met betrekking tot:





De werking LRV Recreatie
Het aanpassen van het organiek reglement
Het coördineren van de kalenders voor activiteiten
Het aanpassen van reglementen van LRV Recreatie

 Het verzorgen van de communicatie naar de leden
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Artikel 101:

Noch de Nationale Commissie LRV Recreatie, noch de Landelijke Rijverenigingen vzw kan zelf
tochten, manifestaties of activiteiten in het kader van de recreatieve werking inrichten. Voor
elke inrichting, tocht of manifestatie dient expliciet door het inrichtende bestuur een
verantwoordelijke te worden aangeduid:
 Hetzij een lid van de Nationale Commissie LRV Recreatie ingeval de activiteiten op
nationaal niveau worden gecoördineerd
 Hetzij een lid van het bestuur van de vereniging van LRV Recreatie ingeval de activiteiten
regionaal of lokaal gecoördineerd worden.
 Hetzij een gebrevetteerd gids van LRV Recreatie of meester-trekruiter ingeval de
activiteiten/tochten doorgaan onder zijn verantwoordelijkheid
 Hetzij een individueel lid ingeval deze alleen of met leden-vrienden, doch buiten
verenigingsverband, een activiteit inricht.
Bij bekendmaking van de activiteit zal uitdrukkelijk steeds de inrichter en de
verantwoordelijke vermeld worden.

4.4.De Pedagogische Commissie

Artikel 102:

De leden van de Pedagogische Commissie worden via geheime stemming verkozen door de
leden van de Nationale Commissie LRV Recreatie onder alle gediplomeerde LRV Recreatie,
gidsen en meester-trekruiters voor zover zij hun kandidaat stellen en lid zijn van de
vereniging.
De Pedagogische Commissie telt maximum 10 leden.
De Pedagogische Commissie zetelt onder voorzitterschap van de hoogst gediplomeerde,
respectievelijk het oudste gediplomeerde lid in zoverre deze het voorzitterschap aanvaardt.

Artikel 103:

De Pedagogische Commissie
 Staat in voor de vorming van het kaderpersoneel, de opstelling en uitreiking van de
kaderbrevetten, de opleidingsvoorwaarden en de vorming en bijscholing
 Staat in voor het opstellen van een gedragscode voor de leden van de vereniging van LRV
Recreatie op het vlak van
 Omgang met de paarden
 Kledij
 Omgang met en respect voor de natuur, de omgeving en de mederecreanten
 Rijvaardigheid
 Adviseert de Nationale Commissie LRV Recreatie omtrent eventuele sancties die
tegenover leden dienen te worden genomen.
Deze gedragscode wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Nationale Commissie LRV
Recreatie.
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