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Artikel 1 – Doel
1. JongKWPN is een platform van jonge leden van het KWPN dat zich ten doel stelt om de jonge
leden voor te bereiden op de fokkerij van bij het KWPN geregistreerde paarden, behorende tot
alle fokrichtingen van het KWPN, alsmede om regelmatig onderling contact tussen de jonge
leden van het KWPN te bevorderen en hen voor te bereiden op bestuurlijke en organisatorische
taken in het KWPN.
2. JongKWPN tracht haar doel te bereiken door:
- het betrekken van een groter aantal jongeren bij de KWPN-fokkerij;
- het verzorgen van een informatiestroom met betrekking tot het fokken van KWPN-paarden in
het algemeen en de genetische verbetering van het KWPN-paard in het bijzonder;
- het verzorgen van een informatiestroom met betrekking tot het exterieurmatig beoordelen van
KWPN-paarden;
- het organiseren van discussie-, studie- en voorlichtingsbijeenkomsten;
- het eventueel behulpzaam zijn bij de organisatie van evenementen;
- het trainen van praktische vaardigheden, al dan niet in competitieverband;
- publicaties in het verenigingsblad;
- het Algemeen Bestuur van het KWPN van advies te dienen;
- als lid namens JongKWPN vergaderingen van de Ledenraad en van de Fokkerijraad bij te
wonen.
Artikel 2 – Toetreding en beëindiging
1. Tot het platform JongKWPN kunnen toetreden leden van 16 tot 30 jaar.
2. De aanmelding voor JongKWPN geschiedt schriftelijk bij de secretaris van het platform. Een lid
maakt deel uit van JongKWPN na de schriftelijke bevestiging hiervan door de secretaris van
JongKWPN.
3. Deelname aan JongKWPN eindigt door het bereiken van de leeftijd van 30 jaar, door schriftelijk
bedanken en door schriftelijke opzegging door het lid of door het bestuur van JongKWPN.
4. Indien het lidmaatschap van JongKWPN eindigt door het bereiken van de leeftijd van 30 jaar
eindigt het lidmaatschap van JongKWPN op 31 december van dat jaar.
5. Opzegging van het lidmaatschap van JongKWPN door een lid geschiedt met inachtneming van
een opzegtermijn van tenminste één maand.
6. Het bestuur van JongKWPN kan de deelname aan JongKWPN beëindigen omdat een lid niet
voldoet aan zijn verplichtingen of omdat een lid zich niet naar behoren gedraagt.
7. Indien het lidmaatschap van een lid van JongKWPN vóór 31 december van het betreffende jaar
eindigt, vindt geen terugbetaling van reeds betaalde contributie plaats.
8. Zij die deel uitmaken van het platform behoeven geen lid te zijn van het KWPN, met uitzondering
van de bestuursleden van het platform die tevens lid van het KWPN dienen te zijn.
Artikel 3 – Bestuur
1. Het bestuur van JongKWPN bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, die voldoen
aan de voorwaarden van toetreding, zoals vermeld in artikel 2. De algemene vergadering van
JongKWPN stelt het aantal bestuursleden vast.
2. Het bestuur van JongKWPN streeft ernaar dat alle fokrichtingen van het KWPN in het bestuur zijn
vertegenwoordigd.
3. De leden van het bestuur van JongKWPN worden voor de duur van drie jaar benoemd door de
algemene vergadering van JongKWPN. Bestuursleden kunnen aansluitend voor een zelfde duur
worden benoemd, mits zij in het jaar van benoeming niet ouder zijn dan 27 jaar. Is de betrokkene
ten tijde van diens herbenoeming 28 jaar dan kan een herbenoeming voor de duur van twee jaar
plaatsvinden. Is de betrokkene ten tijde van diens herbenoeming 29 jaar dan kan een
herbenoeming voor de duur van één jaar plaatsvinden.
4. Het lidmaatschap van het bestuur van JongKWPN is in die hoedanigheid onverenigbaar met het
lidmaatschap van het Algemeen Bestuur, maar verenigbaar met het lidmaatschap van de
Ledenraad en van de Fokkerijraad, zij het dat een persoon naast het JongKWPN
bestuurslidmaatschap alleen lid kan zijn van óf een van de Fokkerijraden óf de Ledenraad en niet
in meerdere tegelijk.
5. Voor de kandidaatstelling en benoeming van de bestuursleden van JongKWPN is het bepaalde in
artikel 11 van het Algemeen Reglement van toepassing. Het bepaalde in lid 6 van dat artikel is

© Mr. F.C. Kollen (Hamer & Smit advocaten, Bussum)

Reglement Platform JongKWPN
20 juni 2012
-2–
niet van toepassing op de benoeming van de leden van het bestuur van JongKWPN. Het bestuur
stelt rooster van aftreden op.
6. Het bestuur van JongKWPN overlegt met de coördinator die door het Algemeen Bestuur ten
behoeve van JongKWPN is aangesteld.
Artikel 4 - Algemene vergadering
1. De algemene vergadering van JongKWPN bestaat uit alle leden die tot het platform zijn
toegelaten.
2. Elk lid van JongKWPN heeft in de algemene vergadering van JongKWPN één stem.
3. JongKWPN houdt jaarlijks tenminste één algemene vergadering.
4. Het bestuur van JongKWPN stelt de agenda voor de algemene vergadering op. Tenminste drie
leden van JongKWPN zijn bevoegd voorstellen aan de agenda te toevoegen, mits het voorstel
één week vóór de algemene vergadering aan het bestuur is bekend gemaakt.
5. De algemene vergadering van JongKWPN stelt jaarlijks de contributie vast die leden van
JongKWPN aan het platform verschuldigd zijn.
Artikel 5 - Taken en bevoegdheden Bestuur JongKWPN
1. Het bestuur van JongKWPN vertegenwoordigt JongKWPN in het overleg met andere organen en
commissies van het KWPN.
2. Vier leden van het bestuur van JongKWPN zijn bevoegd JongKWPN te vertegenwoordigen als
lid van de Ledenraad en van de Fokkerijraden. Het JongKWPN bestuur bepaalt onderling welk
bestuurslid toetreedt tot respectievelijk de Ledenraad, de Fokkerijraad rijpaard, de Fokkerijraad
tuigpaard en de Fokkerijraad Gelders paard. Dit lidmaatschap staat op naam en is niet
inwisselbaar tussen JongKWPN bestuursleden.
3. Het bestuur van JongKWPN organiseert de activiteiten van het platform.
Artikel 6 – Financiën
1. JongKWPN stelt jaarlijks een jaarplan op met bijbehorende begroting, welke worden vastgesteld
door de algemene vergadering van JongKWPN en nadien ter goedkeuring worden aangeboden
aan het Algemeen Bestuur.
2. Het bestuur van JongKWPN doet geen uitgaven en gaat geen verplichtingen aan dan nadat een
jaarplan met bijbehorend budget is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur en de algemene
vergadering van JongKWPN.
3. De financiële administratie van de inkomsten en uitgaven van JongKWPN geschiedt door het
bestuur van JongKWPN.
4. Leden van JongKWPN zijn een door de algemene vergadering van JongKWPN vastgestelde
contributie verschuldigd. De door de algemene vergadering van JongKWPN vastgestelde
contributie geeft geen recht op een korting op het verenigingsblad.
5. Het is het bestuur van JongKWPN toegestaan voor eigen activiteiten sponsors te werven
teneinde die activiteiten te financieren. Afspraken met sponsors kunnen alleen worden gemaakt
na voorafgaande toestemming van het Algemeen Bestuur. De contracten met sponsors ten
behoeve van JongKWPN worden voorbereid door de afdeling Marketing en Communicatie.
6. Facturatie en inning van de JongKWPN contributie geschiedt door het kantoor van het KWPN.
Alle overige vormen van inkomsten zullen worden gefactureerd door JongKWPN zelf.
7. Het boekjaar van JongKWPN is gelijk aan het kalenderjaar.
8. JongKWPN ontvangt jaarlijks van het Algemeen Bestuur de afdracht van de door het KWPN
kantoor ontvangen contributiegelden van JongKWPN.
9. De afdracht voor betreffend boekjaar vindt plaats in twee termijnen, t.w. een voorschot in het
eerste kwartaal en een eindafrekening in het vierde kwartaal.
10. De inkomsten van JongKWPN kunnen voorts bestaan uit subsidies, schenkingen en andere
gelden, welke uitdrukkelijk voor JongKWPN of voor een door JongKWPN beheerd gebied zijn
bestemd.
11. Alle gelden, die door JongKWPN worden beheerd, behoren toe aan het KWPN.
12. Indien JongKWPN wordt opgeheven worden de bij JongKWPN in beheer zijnde gelden onverwijld
aan de penningmeester van het Algemeen Bestuur afgedragen.
Artikel 7 – Rekening en verantwoording
1. Het bestuur van JongKWPN zendt jaarlijks uiterlijk 1 maart aan het Algemeen Bestuur een
rekening en verantwoording van het financiële beheer, alsmede van het gevoerde beleid.
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2. Het bestuur van JongKWPN legt aan de algemene vergadering van JongKWPN rekening en
verantwoording af van het gevoerde beleid.
3. Het Algemeen Bestuur kan het bestuur van JongKWPN aanwijzingen geven met betrekking tot
de inrichting van de administratie en de interne controle.
4. JongKWPN valt onder de accountantscontrole van het KWPN en onder de kascommissie van
JongKWPN. De accountant controleert op de rechtmatigheid, de kascommissie op de
doelmatigheid van de inkomsten en uitgaven.
Artikel 8 - Kascommissie
1. JongKWPN kent een kascommissie die uit drie leden en een plaatsvervangend lid bestaat. De
leden van de kascommissie zijn afkomstig uit de leden. De leden treden volgens een op te
maken rooster af. De kascommissie adviseert het bestuur van JongKWPN gevraagd en
ongevraagd.
2. Op de benoeming en de herbenoeming van de kascommissie is het bepaalde in artikel 11 van
het Algemeen Reglement van toepassing.
Artikel 9 – Overige bepalingen
1. JongKWPN kent twee door het Algemeen Bestuur te benoemen adviseurs. Eén adviseur betreft
de door het KWPN vanuit de kantoororganisatie aangewezen coördinator. De andere adviseur is
een lid van het Algemeen Bestuur van het KWPN. De adviseurs worden voor iedere
bestuursvergadering van JongKWPN uitgenodigd.
2. Op de besluitvorming in JongKWPN is het bepaalde in artikel 22 van de statuten van het KWPN
van overeenkomstige toepassing.
3. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Ledenraad, gehoord hebbende de
algemene vergadering van JongKWPN.
4. In aangelegenheden JongKWPN betreffende waarin dit reglement niet voorziet, vindt overleg
plaats tussen het Algemeen Bestuur en het bestuur van JongKWPN. Indien geen
overeenstemming wordt bereikt beslist het Algemeen Bestuur.
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