J.P. van Diepenbrugge,
4e Bata1jon Z"are Tanks.

Amersfoort, 26 jun1 1956.

Ter uitvoering van het gestelde
in Uw scnrijven d.d. 22 juni 1956 nr.
Kab.56/400/A moge ik Uwe Excellentie bijgaand aanb1eden een gewijzigd request aan
Zijne Excellentie de ..l'Iinister van Oorlog
en de gewijzigde statuten.
--

'--

De Majoor der Huzaren

AAN: Zijne Excellentie
de Chef van de Generale Staf
tevens Bevelhebber der
Landstrijdkrachten •

..

...

Amersfoort, 26 juni 1956 ..
Aan Zijne Excellenti.
delinister van Oorlog.
Ge ft van verschuld1gd e~rbied te k nnen
van Diepenbrugge, Jaou St Phillippus, ajoor
-- der Huzar n , registrat1e:
er 16.03.24.002,
i~edeeld bij hat 4. 13ata13on Z re Tank
Prins Al xander,
.I:

dat r ads sinds lange tijd b1j de officiar n
van te Amersfoort geleerde onderd len, al
m d bij leerlingen van aldaar aanwezige achelen vaor eserve of:ficieren, de VI DS b staat
t
komen tot hat oprioht n van e n Ver Dig! g
ter eo ~enin van de uitersport en ter bevordering van de 11$fde veer en de kenni van
het paard.
dat zij in de beoe£ening van de Ruit report

eea voorbeeldig middel zi n
van de
litaire vorming ,

tar beverdering

dat er tot Quaver gedur nde een jaar een vijftigtal. off1oieren en adspirant offioieren aotie! deelnemen aan de beoefening van de ruitersport ,

dat de belangstelling voor deelname
tel' wordt,

st~eds

gro-

dat er beho ft bestaat omaan de beoefening
van de uitersport door mi11ta1ren en solid.
basis t geven,

dat hierto een midde1 bestaat door het opriohten
van een Veren!giuc,

•

•

•

•

J

\

)'

STATUTEB.

I

Artj,kel 1.
aam..
De Vereni ing draagt de nawn van

Veremging Ute Paard lt

11 tair Rut tersport
en is gevestigd te Amersfoort .

Artikel 2.
Doel.

De Verenig1ng heeft ten doel bij milita1ren de ruitersport te st1muleren, de liefde voar en de kennis van
het paard aan te neken en hierdoor tevens de '11 taire
vorming te bevorderen en te verrijken.
Zij tracht dit doel te bereiken la!l@s wettige. wag door:
• het beoefen"Cn van de ruitersport~
b. het deelnemen aan en organise:ren van wedstrijden.
c. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten,
d. andere wettige middelen die het doel bevorderan.
Artikel 3,
Samenstell1ns .
De Verenig1ng bestaat uit leden, buit nladen, leden van
verdienste, donateurs en instructeurs.

Artikel 4.
Rechten en verplichtingen van laden, buitenleden, leden
van verdienste,donateurs en instructeurs orden garegeld bij hui houdelijk reglement.
Artikel 5.
Leden.
Leden zijn personen* die zich bij de Vereniging hebben
aangesloten, naar regelen vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Het Bestuur besluit over de toelating van de leden, behoudens beroep op de A1gemene \Ter$aderi.ng~

Laden moeten zijn: Officieren, behorende zowel tot hat
Beroeps- als tot het Reservepersoneel der Krijgsmaeht,
ofwel Adspirant Officieren;.
Alleen leden bezitten stemrreoht.
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5.
Artike1 21 .
stemming .

Over aIle voorstellen wordt met meerderheid del" u1tgebra chte stammen besliat . Bij staking van de stemmen
beslist de Voorz1tter .
Over personen ordt schriftelijk, over zaken mondeling
gestemd • .Blanco br1efjes orden gerekend als ni t-llitgeora Chte stemmen o
Artikel 22,
Wijzigipg en ontbindipg.
Ben besluit tot wijziging dar statuten- of ontbinding
dar Verenig1ng ke.n slechta op de opzettelijk daartoe
belegde Algemene Vergadering worden genomen.
WiJzigingen in de statu ten traden niet in werkil18
alvorells t zi jn goedgekeurd door de 1linister van
Oor1og .
Na de ontbinding del" Vereniging worden de eventual.
bezittingen beatemd voor cen door de Algemene Vergadering te bepalen hippi sch doel .

Huishoudelijk r eglement .
AIle verdere zaken worden gel"egeld in een doo r de
Algemene Vergadering goed te keuren huiahoudelijk
Reglement , hetwelk geen met daze Statuten strijd1ge
bepa11ngen mag bevatten .

rtikel 24,
Slotbepal 1ns a
De Algemene Vergader1ng bes11st omtrent de uitlegging van daze statuten o
Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering ,
gehouden te Amersfoort op 12 maart 1956 en goeagekeur d door de \. 'mater van Oorlog dd.
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