Huishoudelijk reglement van de
Federatie Dierenambulances Nederland
(ex artikel 20 van de statuten)
Artikel 1
Een dierenambulance kan lid worden door schriftelijke aanmelding bij het
bestuur.
Het bestuur bericht een dierenambulance schriftelijk over diens toelating of
weigering.
Het bestuur beslist conform het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de statuten over
de toelating van een dierenambulance en de categorie (artikel 4 lid 2 van de
statuten) waarin de betreffende dierenambulance valt.
Bezwaren tegen toelating of weigering kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt
worden op de eerst volgende algemene vergadering.
Artikel 2
1.

Elk lid is verplicht te voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door de
ledenvergadering in het reglement Eisen voor het lidmaatschap van de
Federatie Dierenambulances Nederland.
2.
Elk lid is verplicht het bestuur in staat te stellen te beoordelen of het lid
aan de gestelde lidmaatschapseisen voldoet.
Artikel 3
Het bedrag van het lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene
ledenvergadering. Een lid dient het lidmaatschapsgeld uiterlijk 1 maart van het
lopende kalenderjaar voldaan te hebben.
Nieuwe leden dienen het lidmaatschapsgeld binnen één maand na hun toelating
als lid voldaan te hebben.
Artikel 4
Schorsing van een lid geschiedt door het bestuur middels een aangetekend
schrijven, waarin vermeldt de datum en reden van de schorsing.
Artikel 5
Een lid is verplicht zich te houden aan het gestelde in de statuten, het
huishoudelijk reglement en eventuele richtlijnen, vast te stellen door de
algemene vergadering.

Artikel 6
Informatie met verantwoordelijk karakter over leden wordt gegeven, voor zover
er geen wettelijk bezwaar bestaat, uitsluitend met instemming van het
betreffende lid.
Artikel 7
In geval van een geschil tussen twee leden is, als er door beide partijen om
gevraagd wordt, de arbitrage van de algemene vergadering bindend.
De algemene vergadering kan zich in deze laten adviseren door een commissie
zoals omschreven in artikel 4.3 van de statuten.
Artikel 8
De algemene vergadering benoemt conform artikel 15.2 van de statuten een
kascommissie. De kascommissie wordt voor één jaar benoemd.
Artikel 9
Op de algemene vergadering, zoals bedoeld in artikel 15 van de statuten, brengt
het bestuur zijn jaarverslag uit onder een verklaring van de kascommissie.
Tevens dient het bestuur een conceptbegroting in voor het lopende jaar, welke
door de algemene vergadering dient te worden vastgesteld.
Artikel 10
In alle gevallen waarin de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien,
beslist het bestuur.
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