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REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE NGC-DBS. 
 

 

Per 1-1-2018 

 

 

Subreglement 1 van artikel 24 Huishoudelijk Reglement NGC-DBS.  

De Technische Commissie wordt verder in dit reglement aangeduid met ‘TC’.  

 

SUBARTIKEL 1.  

 a. De TC bestaat uit een voorzitter die automatisch in het hoofdbestuur zit, één of twee 

     gekozen leden en het keurmeesterkorps. 

 b. Het voorzitterschap kan ook ingevuld worden door twee TC leden, die de taken onderling 

     verdelen en waarvan er één automatisch deel uitmaakt van het hoofdbestuur. 

 

SUBARTIKEL 2.  

 - De TC voorzitter(s) en de gekozen leden worden (of het gekozen lid wordt) voor de tijd van 

   twee jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering. 

 - Elk jaar is één van de twee voorzitters en één (1) van de twee (2) leden aftredend en  

   eventueel terstond herkiesbaar na een zitting van twee (2) jaar, waarbij men er voor zorgt dat  

   niet beide voorzitters of leden tegelijk vervangen worden.  

 - Wanneer er sprake is van een (1)TC voorzitter of een gekozen lid, is deze om de twee jaar  

   aftredend en eventueel terstond herkiesbaar. 

 - De TC wijst uit haar midden een secretaris in functie aan.  

 

SUBARTIKEL 3.  

In voorkomende gevallen kan het verenigingsbestuur, in geval van tussentijdse vacatures, bij besluit, 

een nieuw lid van de TC aanstellen. Goed of afkeuring van dit besluit vindt plaats op de eerstvolgende 

Algemene Jaarvergadering.  

 

SUBARTIKEL 4.  

Een lid van het verenigingsbestuur wordt als contactpersoon aan de TC toegevoegd. Deze 

contactpersoon heeft binnen de TC geen stemrecht.  

 

SUBARTIKEL 5.  

De TC treedt op als onafhankelijke adviescommissie voor het bestuur en heeft geen bevoegdheid tot 

het nemen van beslissingen.  

 

SUBARTIKEL 6.  

De TC legt haar jaarverslag, een jaarplan, ter goedkeuring voor aan het bestuur.  

 

SUBARTIKEL 7.  

De TC houdt regelmatig haar eigen bijeenkomsten en ten minste tweemaal per jaar tezamen met het 

bestuur. 

 

SUBARTIKEL 8.  

De TC heeft als taak:  

- Bestudering van keurtechnische zaken en advies uitbrengen hierover aan het  

  verenigingsbestuur.  

- Het op de voet volgen van ontwikkelingen in de grasparkietensport, zowel nationaal 

  als internationaal.  

- Verhoging van de algemene kennis over de grasparkiet door kennisoverdracht aan de 

  leden van de vereniging, middels lezingen en artikelen in het verenigingsblad.  

- Het ontwikkelen en uitvoeren van een keurmeesteropleiding.  

- Het doen van onderzoek, inzake specifieke onderwerpen, op verzoek van het 

  verenigingsbestuur.  
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- Verslaglegging van de bijeenkomsten.  

 

SUBARTIKEL 9.  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het verenigingsbestuur, na overleg met de 

TC. 

 

 


