HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders.
Status
Versienummer

Goedgekeurd op Platform KSG bijeenkomst 19 mei 2008
1.0

Inleidende bepaling
Artikel 1.
Dit Reglement neemt de terminologie over van de Akte van Oprichting dd 18 oktober
2006 van de “Stichting Beheer Platform KSG”. Dit reglement, als bedoeld in artikel 10
van de Akte van Oprichting, hierna te noemen Huishoudelijk Reglement, beschrijft
tenminste die zaken zoals die voorgeschreven in “Akte van Oprichting”. Daarnaast
kunnen zaken worden beschreven die het Platform KSG voor een vlot verloop van
werkzaamheden noodzakelijk acht.
Dit huishoudelijk reglement wordt niet verspreid en in plaats daarvan geplaatst op de
website van het Platform KSG, zie www.platform-ksg.nl .

Met betrekking tot Platform KSG
Deelneming aan Platform KSG
Artikel 2.
Verenigingen die zich ten doel hebben gesteld de belangen van het kleinschalig /
hobbymatig houden van schapen en geiten te bevorderen en de belangen van hun leden
te behartigen, kunnen zich als rechtspersoon aansluiten bij het Platform KSG.

Taken Platform
Artikel 3
Het Platform KSG stelt het beleid vast voor tenminste een periode van één jaar en
ontwikkelt een visie voor de jaren daarna. Dit beleid wordt ter goedkeuring aangeboden
aan de leden van het Platform KSG.
Het Platform KSG adviseert de Stichting Beheer KSG over de vaststelling van de
begroting en de bijdrage van de aangesloten verenigingen. Deze bijdrage is gebaseerd
op het aantal leden van de aangesloten vereniging.
Het Platform KSG delegeert de uitvoerende werkzaamheden aan de werkgroep KSG (zie
artikel 8).
Tenminste eenmaal per jaar organiseert het Platform KSG een bijeenkomst voor de
aangesloten verenigingen.

Kascontrole Stichting Beheer KSG
Artikel 4
Het Platform KSG draagt zorg voor een kascontrolecommissie van twee personen voor de
Stichting Beheer KSG. De leden worden benoemd voor een periode van twee jaar. Het
eerst benoemde lid treedt af na het eerste jaar en wordt vervangen door een nieuw lid.
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Het verdient voorkeur leden van de kascontrolecommissie niet meerdere perioden van
twee jaar aansluitend als zodanig te laten functioneren.

Vergaderingen Platform KSG
Artikel 5
De werkgroep KSG (artikel 8) stuurt de uitnodigingen voor vergaderingen uiterlijk drie
weken voor de datum waarop deze worden gehouden. Uitgangspunt is dat dit geschiedt
via e-mail aan één vertegenwoordiger per aangesloten vereniging. De agenda en
eventueel onderliggende bescheiden worden uiterlijk één week voor de vergadering
verzonden.
Stemmingen Platform KSG
Artikel 6
Stemming op Platform KSG bijeenkomsten vindt plaats bij gewone meerderheid van
stemmen met als uitgangspunt dat iedere vereniging één stem heeft. De conditie is dat
tweederde van de aangesloten verenigingen vertegenwoordigd dient te zijn.
Kan aan deze conditie niet worden voldaan dan vindt stemming plaats op basis van
drievierde meerderheid met als aanvullende voorwaarde dat tenminste de helft van de
aangesloten verenigingen in de bijeenkomst is vertegenwoordigd.
Vertegenwoordiging Platform
Artikel 7
Een aangesloten vereniging kan zich laten vertegenwoordigen door een
vertegenwoordiging van een andere vereniging. De betreffende vertegenwoordiger dient
deze vóór de opening van de vergadering bekend te maken bij de voorzitter. De
vertegenwoordiger overlegt daarbij een verklaring van de vereniging die wordt
vertegenwoordigd. De vertegenwoordiger acteert in de vergadering als zijnde een
representant van de afwezige vereniging.

Met betrekking tot Werkgroep KSG
Benoeming leden Werkgroep KSG
Artikel 8
Het Platform KSG benoemt de leden van de Werkgroep KSG voor een periode van 3 jaren
en kunnen na die termijn worden herbenoemd. Met een maximum van 3 aaneengesloten
termijnen. Deze leden zijn afkomstig van de aangesloten verenigingen, eventueel
uitgezonderd de voorzitter. Het aantal werkgroepleden bestaat uit tenminste 5 personen
en maximaal 9 personen. Gestreefd dient te worden naar een oneven aantal.
Het Platform KSG toetst de mate van acceptatie van de benoemingen bij de aangesloten
verenigingen.
Vergaderingen Werkgroep KSG
Artikel 9
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De Werkgroep KSG komt tenminste 4 maal per jaar bijeen, zoveel mogelijk over het jaar
verdeeld. De Werkgroep KSG-leden kiezen uit hun midden een secretaris. De secretaris
legt per vergadering de besproken onderwerpen vast evenals de essentiële conclusies.
Het verslag hiervan wordt tenminste één week voor de volgende vergadering aan de
Werkgroep KSG-leden gezonden.
Aanvulling samenstelling Werkgroep KSG
Artikel 10
Door de Werkgroep KSG kunnen maximaal 3 individuele personen, die op grond van hun
kennis significant kunnen bijdragen aan de doelstelling, tot het KSG-overleg worden
toegelaten zonder dat zij daarvan deel uitmaken.
Verantwoording Werkgroep KSG
Artikel 11
De Werkgroep KSG legt tenminste eenmaal per jaar verantwoording af in een
bijeenkomst, al dan niet gecombineerd met een andere bijeenkomst, aan de aangesloten
verenigingen over het gevoerde beleid en doet verslag van haar werkzaamheden.
Instellen Themagroepen door Werkgroep
Artikel 12
Omwille van de effectiviteit of verdieping van een onderwerp kan de Werkgroep KSG
besluiten tot het instellen, opheffen van Themagroepen. Bij het instellen van een
dergelijke groep formuleert de Werkgroep schriftelijk de opdracht van de Themagroep.
Benoeming Themagroep
Artikel 13
De leden van de Themagroep worden benoemd door de Werkgroep KSG.
Rapportage Themagroep
Artikel 14
Themagroepen rapporteren aan de Werkgroep KSG. Deze evalueert de rapportage en
draagt zorg voor de eventuele verspreiding en het uitdragen daarvan.
Onkostenvergoeding Werkgroep KSG
Artikel 15
Uitsluitend Werkgroep KSG-leden hebben voor het reizen naar vergaderingen en of
bijeenkomsten van de Werkgroep KSG recht op de onbelaste kilometervergoeding zoals
vastgesteld door de Belastingdienst voor de vrijstelling van de loonheffing. De
Werkgroepleden declareren deze op de voorgeschreven formulieren van de Stichting
Beheer KSG. Declaraties ouder dan één jaar worden niet geaccepteerd.

Met betrekking tot Themagroep
Samenstelling
Artikel 16
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Themagroepen bestaan uit tenminste één Werkgroep KSG-lid die tevens als voorzitter
fungeert. De overige leden zijn afkomstig uit het Platform KSG of zijn leden van de
aangesloten verenigingen.
Aanvulling Themagroep
Artikel 17
Themagroepen kunnen zich laten aanvullen met maximaal 2 deskundigen, die op grond
van hun kennis significant kunnen bijdragen aan het resultaat van de werkzaamheden
van de Themagroep.
Advies / rapportage door Themagroep
Artikel 18
Themagroepen brengen een gemotiveerd advies of rapportage uit aan de Werkgroep KSG

Met betrekking tot Stichting Beheer KSG
Financieel beheer
Artikel 19
De Stichting Beheer KSG beheert de financiën van het Platform KSG.
Artikel 20
De penningmeester stelt de exploitatierekening, balans en begroting op zoals dit in de
stichtingsakte is omschreven. De begroting wordt voor advies voorgelegd aan het
Platform KSG.
Benoeming Stichtingsbestuur
Artikel 21
Benoeming van het Stichtingsbestuur geschiedt zoals omstreven in haar Statuten.
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