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STATUTEN 
 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam "HET NEDERLANDS NEW FOREST PONY STAMBOEK' en is 
gevestigd te AMERSFOORT. Zij zal in deze statuten verder worden genoemd: de vereniging. 
 
DUUR EN VERENIGINGSJAAR 
Artikel 2  
De vereniging is opgericht één juli negentienhonderd zeven en vijftig en thans aangegaan voor 
onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. 
 
DOEL 
Artikel 3  
De vereniging stelt zich ten doel de fokkerij en het gebruik van de New Forest Pony in Nederland te 
bevorderen. 
 
MIDDELEN 
Artikel 4  
De vereniging tracht het gestelde doel te bereiken door: 
a. het aanleggen en bijhouden van een stamboek voor de New Forest Pony; 
b. van de in de boeken of registers in te schrijven pony's een nauwkeurig signalement op te 

stellen, zodat mede daardoor hun identiteit steeds met zekerheid kan worden vastgesteld; 
c. in een reglement de selectie van hengsten voor de toelating tot dekking van merries zodanig te 

regelen dat daaruit blijkt dat het selectiesysteem op kwaliteitsverbetering is gericht; 
d. het bevorderen van en op aanvraag adviseren bij de aankoop van goed fokmateriaal en het 

ondersteunen van daartoe strekkend particulier initiatief; 
e het houden van keuringen en fokdagen; 
f. houders van in het stamboek ingeschreven hengsten, die bij een keuring voor dekking van 

merries zijn afgekeurd, de gelegenheid te geven deze hengsten te laten herkeuren; 
g. de keuring en herkeuring niet, dan met inachtneming van de door het New Forest Pony 

Stamboek daartoe in een reglement vastgestelde voorschriften, zal geschieden; 
h. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
 
LEDEN, JEUGDLEDEN, BEGUNSTIGERS EN ERELEDEN 
Artikel 5.1 
De vereniging bestaat uit: 
a. leden; 
b. gezinsleden; 
c. jeugdleden; 
c. begunstigers; 
e. buitengewone leden. 
 
Artikel 5.2  
Leden kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste dag van het verenigingsjaar de leeftijd van 
achttien jaar hebben bereikt en in Nederland gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen. 
 
Artikel 5.3   
Gezinsleden zijn natuurlijke personen die op de eerste dag van het verenigingsjaar de leeftijd van 
achttien jaar hebben bereikt en die samen met een lid een gezin vormen c.q. tot het gezin van een lid 
behoren en op hetzelfde adres wonen. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de Wet en 
onze statuten aan de leden zijn toegekend en opgelegd, behoudens dat ze niet het orgaan van de 
vereniging ontvangen. 
 
Artikel 5.4  
Jeugdleden kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. 
Jeugdleden zijn geen leden in de zin der Wet. Zij hebben de navolgende rechten: 
a. registratie van één pony op naam van het jeugdlid; 
b. toezending van het orgaan van de vereniging. 
Registratie van nakomelingen van de onder a bedoelde pony op naam van het jeugdlid en/of 
deelname aan de keuringen van de onder a bedoelde pony in enig jaar is slechts mogelijk tegen 
bijbetaling van het verschil met de contributie van gewone leden. 
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(Toelichting: aangezien jeugdleden geen leden zijn in de zin der Wet, kunnen ze geen 
bestuursfuncties vervullen.) 
 
Artikel 5.5 
Begunstigers kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich bereid verklaren jaarlijks 
een bij het huishoudelijk reglement vast te stellen bedrag aan de vereniging te betalen 
 
Artikel 5.6  
Buitengewone leden zijn natuurlijke personen die zich voor de vereniging in bijzondere mate 
verdienstelijk hebben gemaakt. Afhankelijk van zijn of haar verdiensten voor de vereniging wordt een 
lid door het bestuur benoemd als lid van verdienste dan wel als erelid. Buitengewone leden hebben vrij 
toegang tot de evenementen van de vereniging. Ereleden zijn tevens vrijgesteld van het betalen van 
contributie. 
 
Artikel 5.7  
Het bestuur besluit over de toelating van leden, jeugdleden en begunstigers. Zij, die niet zijn 
toegelaten hebben de gelegenheid in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering, welke in 
hoogste instantie beslist. 
 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 6.1 
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 
a. door het overlijden van het lid, of ontbinding van het rechtspersoonlijkheid bezittende lichaam;  
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur; 
c. door opzegging namens de vereniging: 
  deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die 

door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de 
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

d.  door ontzetting: 
deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen 
met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer 
een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 
Artikel 6.2 
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het 
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. 
 
Artikel 6.3 
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
 
Artikel 6.4 
Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het 
vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
 
Artikel 6.5 
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen 
van leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichten uit te sluiten. 
 
Artikel 6.6 
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van 
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene 
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de eerst 
volgende algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met 
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 
lid geschorst. 
 
Artikel 6.7 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele 
verenigingsjaar verschuldigd. 
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Artikel 6.8  
In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk. 
 
SCHORSING 
Artikel 7.1 
Leden die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging of zich niet 
gedragen naar de besluiten van de Algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de 
vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene ledenvergadering genomen 
heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal zes maanden. Bij een schorsing voor 
een langere periode dient het bestuur aan de algemene ledenvergadering een voorstel te doen tot 
ontzetting uit het lidmaatschap. 
 
Artikel 7.2 
Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch 
behouden het recht op de algemene ledenvergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde 
ontzetting wordt behandeld aan de beraadslaging deel te nemen. 
 
Artikel 8 
Het bestuur is bevoegd de leden; ereleden en donateurs, indien zij handelen of gehandeld hebben: a. 
in strijd met deze statuten en/of reglementen; b. of met enig krachtens deze statuten overeenkomstig 
de daarop steunende reglementen tot stand gekomen besluit van de algemene ledenvergadering; c. 
dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, te berispen of te beboeten tot een maximum 
bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,-) in ernstige gevallen te schorsen, dan wel te royeren. Tegen 
een door het bestuur opgelegde straf staat beroep open bij een Commissie van Beroep, bestaande uit 
drie leden en twee plaatsvervangende leden, welke worden benoemd door de Algemene 
Ledenvergadering op voordracht van het bestuur.  
 
REGIO'S  
Artikel 9.1 
Ter bevordering van de onderlinge contacten van de leden en met het oog op de organisatie van een 
gespreid aanbod van keuringen zullen er vier regio's worden gevormd, welke het recht hebben 
afdelingen (in het huishoudelijk reglement aangeduid als "deelregio") te vormen. 
 
Artikel 9.2 
Het werkgebied van de regio's wordt in het huishoudelijke reglement nader vastgesteld. 
 
Artikel 9.3 
De algemene ledenvergadering stelt een regioreglement vast. Dit reglement mag geen bepalingen 
bevatten welke in strijd zijn met deze statuten of het huishoudelijk reglement. 
 
STAMBOEKHOUDING 
Artikel 10.1 
De vereniging schrijft slechts pony's in de stamboeken en registers in, die voldoen aan de eisen die 
ten aanzien van de registratie in het stamboekreglement worden gesteld.  
 
Artikel 10.2  
De vereniging legt de volgende stamboeken en registers aan en houdt deze bij, te weten: 
a. een stamboek 
b. een veulenboek 
c. een importboek 
d. een importveulenboek 
e. een ruinenboek 
f. een registratieregister, sectie F 
g. een veulenregistratieregister, sectie NFX 
h. een stamboekregistratieregister, sectie NFX * 
i. een wedstrijdregister 
 
STAMBOEKREGLEMENT 
Artikel 11.1 
Het stamboekreglement wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld en regelt onder meer 
de inschrijving van pony's in de stamboeken en registers van de vereniging. 
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Artikel 11.2  
Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door de algemene ledenvergadering. 
 
Artikel 11.3  
Het reglement mag geen bepalingen bevatten welke met deze statuten of het huishoudelijk reglement 
in strijd zijn. 
 
Artikel 11.4  
Dit reglement dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften.  
 
KEURINGSREGLEMENT 
Artikel 12.1 
Het keuringsreglement wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld en het regelt onder 
meer de keuring en herkeuring van hengsten en de keuring van merries. 
 
Artikel 12.2  
Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door de algemene ledenvergadering. 
 
Artikel 12.3  
Het reglement mag geen bepalingen bevatten welke met deze statuten of het huishoudelijk reglement 
in strijd zijn. 
 
Artikel 12.4  
Dit reglement dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften.  
 
WEDSTRIJDREGLEMENT 
Artikel 13.1 
Door de algemene ledenvergadering wordt een wedstrijdreglement vastgesteld. Ter uitvoering hiervan 
kan door het bestuur een wedstrijd-commissie worden benoemd. 
 
Artikel 13.2 
Het wedstrijdreglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten of het huishoudelijk 
reglement. 
 
Artikel 13.3 
De wedstrijdbepalingen mogen niet strijdig zijn met de bepalingen, uitgevaardigd door of vanwege de 
Nederlandse Hippische Sportbond. 
 
BESTUUR  
Artikel 14.1 
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden, nadat zij hiervoor door het bestuur zijn 
voorgedragen, door de algemene ledenvergadering gekozen. De regio's hebben het recht 
tegenkandidaten te stellen. 
De overige bestuursleden worden, nadat zij hiervoor zijn voorgedragen door het bestuur of een regio, 
door de algemene ledenvergadering gekozen uit de leden van de regio's. De regio's hebben het recht 
tegenkandidaten te stellen. Het bestuurslidmaatschap van de vereniging is niet verenigbaar met een 
bestuursfunctie bij de regio. De bestuursleden uit de regio's wonen, behoudens overmacht, de 
(bestuurs)vergaderingen van de betreffende regio bij. 
 
Artikel 14.2  
De bestuursleden treden om de 3 jaar af. Bestuursleden kunnen na elk termijn van 3 jaar opnieuw 
worden gekozen. 
 
Artikel 14.3  
Vervallen. 
 
Artikel 14.4  
De voorzitter en secretaris tezamen of hun plaatsvervangers vertegenwoordigen de vereniging in en 
buiten rechte. 
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Artikel 14.5  
Niettegenstaande het bepaalde in dit artikel kan elk bestuurslid te allen tijde gedurende zijn normale 
zittingsperiode van drie jaar worden ontslagen of geschorst door de algemene ledenvergadering. Het 
besluit tot ontslag casu quo schorsing wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen op 
voordracht van  het bestuur dan wel een regiobestuur in een Algemene Ledenvergadering waartoe 
tenminste dertig dagen van tevoren is opgeroepen door toezending van de agenda, waarbij als 
agendapunt dit ontslag casu quo schorsing is opgenomen. In deze vergadering heeft zowel het 
voordragende bestuur als het voorgedragen bestuurslid de gelegenheid het woord te voeren.  
 
BESTUURSTAAK 
Artikel 15.1 
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 
vereniging. 
 
Artikel 15.2  
Zolang het aantal bestuursleden niet beneden vier is gedaald is het bestuur bevoegd. Het bestuur 
draagt voor de opengevallen plaat(sen) een nieuw bestuurslid casu quo leden voor, voor verkiezing 
door de algemene ledenvergadering. De regio's hebben het recht tegenkandidaten te stellen.  
Indien het bestuur uit drie of minder bestuursleden komt te bestaan dan is het bestuur niet langer 
bevoegd. 
Tot de bestuurstaak zijn vanaf dat moment de voorzitters van de regio of hun plaatsvervangers als 
enige  bevoegd. Zij vormen een bestuur ad interim dat de opdracht heeft de lopende zaken te 
behartigen en zo snel als mogelijk aan de daartoe bijeen te roepen algemene ledenvergadering een 
nieuw bestuur voor te dragen en te doen verkiezen. De algemene ledenvergadering heeft het recht 
tegenkandidaten te stellen. 
 
Artikel 15.3  
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen 
uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 
 
Artikel 15.4  
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 
een derde sterk maakt of zich door zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 
 
Artikel 15.5 
a)  het bestuur is bevoegd in het internationaal overleg met het moederstamboek en de 

zusterstamboeken afspraken te maken inzake onderwerpen waarvan de coördinatie op 
internationaal niveau gewenst is, nadat hierover de algemene ledenvergadering is 
geraadpleegd; 

b)  het internationaal overleg bepaalt zelf de onderwerpen waarvoor regels worden opgesteld en 
afspraken gemaakt; 

c)  gemaakte internationale afspraken en de daaruit voortvloeiende wijzigingen van de reglementen 
zijn van kracht vanaf het moment dat ze zijn gepubliceerd in de Forester en worden geacht 
vanaf dat moment deel uit te maken van de reglementen, zulks in afwijking van hetgeen met 
betrekking tot `gewone' voorstellen inzake wijziging van de reglementen in de statuten en 
reglementen is bepaald. 

d)  internationale afspraken c.q. hieruit voortvloeiende reglementswijzigingen kunnen door de 
regio's in stemming worden gebracht indien aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering een 
daartoe strekkend voorstel wordt gedaan; 

e)  de in dit artikel bedoelde afspraken en reglementswijzigingen blijven evenwel onverminderd van 
kracht zolang daarover in het internationaal overleg niets anders is overeengekomen.> 

 

Artikel 16 
Op voordracht van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een hoofdinspecteur en één of 
meer inspecteurs aanstellen en deze geheel of gedeeltelijk uit de verenigingskas bezoldigen. 
 
FOKRAAD 
Artikel 17  
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De Fokraad zal worden samengesteld uit 5 leden waarvan 1 lid uit het bestuur, 1 lid uit de 
hengstenkeuringscommissie, 1 lid uit de overige juryleden en 2 leden, niet zijnde bestuurslid c.q. 
jurylid, met aantoonbare ervaring en inzicht in de New Forest fokkerij en die beschikken over 
specifieke deskundigheid op foktechnisch gebied. Het lid uit het bestuur, het lid uit de 
hengstenkeuringscommissie en het lid uit de overige juryleden worden door de algemene 
ledenvergadering benoemd na hiervoor te zijn voorgedragen door het bestuur. De 2 leden, niet zijnde 
bestuurslid c.q. jurylid worden door de algemene ledenvergadering benoemd na hiervoor te zijn 
voorgedragen vanuit het regiobestuur. Voor hen gelden dezelfde regels inzake de zittingstermijnen, 
alsmede die voor schorsing en ontslag, als voor bestuursleden. Leden van de fokraad mogen echter 
niet langer dan 9 jaar aaneengesloten deel uitmaken van de fokraad. Het voorzitterschap van de 
fokraad wordt door de hierin zitting hebbende leden in onderling overleg bepaald. De fokraad adviseert 
het bestuur met betrekking tot foktechnische aangelegenheden. De algemene ledenvergadering kan 
nadere regels vast stellen inzake de taak en werkwijze van de fokraad. 
 
ALGEMENE VERGADERINGEN EN STEMMINGEN 
 
Artikel 18.1  
In de maand april van ieder jaar wordt door het bestuur een algemene ledenvergadering belegd. Deze 
bestaat uit: 
a. het bestuur; 
b. de leden; 
c. de jeugdleden; 
d. de begunstigers; 
e. de ereleden. 
 
Artikel 18.2 
Allen mogen aan de besprekingen deelnemen doch alleen het bestuur en de leden, de gezinsleden en 
buitengewone leden hebben stemrecht. 
 
Artikel 18.3  
Op schriftelijk verzoek van een of meerdere regiobesturen dan wel 10 % van de leden, is het bestuur 
verplicht tot het bijeenroepen voor een buitengewone algemene ledenvergadering, op een termijn van 
twee maanden. Het bestuur is verplicht dit verzoek, met vermelding van de datum waarop dit verzoek 
aangetekend door de aanvragers aan het bestuur is verzonden, in de eerst volgende uitgave van de 
"Forester" te publiceren. 
 
Artikel 18.4  
Blijft het bestuur in gebreke deze vergadering te houden, dan hebben de aanvragers het recht zelf de 
vergadering bijeen te roepen. Het bestuur is gehouden aan deze vergadering leiding te geven. 
Weigert het bestuur leiding te geven dan geeft zij hiermee te kennen als bestuur te willen aftreden. 
Vanaf dat moment wordt de bestuurstaak uitgeoefend door de gezamenlijke regiovoorzitters die 
handelen als is voorzien in artikel 15. 
 
Artikel 19.1 
Elke regio heeft het recht om aan de Algemene vergadering zodanige voorstellen, waaronder het 
stellen van kandidaten voor alle bestuursfuncties, te doen, als haar ter bevordering van het doel der 
vereniging nodig wordt geacht. Deze voorstellen en/of kandidaatstellingen dienen voor één januari 
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Het bestuur nodigt tenminste dertig dagen voor de 
datum waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden, de leden daartoe schriftelijk uit, 
onder vermelding van de agenda van de vergadering. 
 
Artikel 19.2  
Voor de te houden verkiezingen moeten de namen van de kandidaten op de agenda worden vermeld, 
met mededeling door wie de kandidaatstelling geschiedde. Het bepaalde in het voorafgaande ten 
aanzien van de oproeping en de vermelding van de agenda van de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering is van overeenkomstige toepassing op andere ledenvergaderingen. 
 
Artikel 20.1 
De agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering moet onder meer de volgende punten 
bevatten: 
a) een namens het bestuur door de secretaris uit te brengen  verslag omtrent de toestand van de 

vereniging en de verrichtingen gedurende het afgelopen verenigingsjaar; 
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b) het financiële verslag van de penningmeester met rekening en verantwoording omtrent het beheer 
van de financiën van de vereniging; het rapport van de financiële- controle commissie; 

c) de voorlopige begroting voor het komende verenigingsjaar en de definitieve begroting van het 
lopende verenigingsjaar;  

d) benoeming lid financiële controlecommissie en aanvulling plaatsvervangende leden van deze 
financiële commissie; 

e) benoeming juryleden;  
f) zonodig verkiezing voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden.  
 
Artikel 20.2 
De ontwerpagenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering zal uiterlijk één november van het 
voorafgaande jaar aan de regionale afdelingen worden toegezonden. De voorstellen van de afdelingen 
moeten om op de agenda van de algemene ledenvergadering geplaatst te worden uiterlijk één januari, 
schriftelijk bij de secretaris van het bestuur zijn ingediend. 
Het bestuur is bevoegd in uitzonderingsgevallen voorstellen voor de algemene ledenvergadering op 
de agenda te plaatsen, welke na één januari zijn binnengekomen. Deze voorstellen moeten uiterlijk 
twee maanden voor de datum van de algemene ledenvergadering aan de afdelingen worden 
toegezonden, vergezeld van een motivering welke het bestuur er toe heeft doen besluiten de 
betreffende voorstellen alsnog op de agenda te plaatsen. De algemene ledenvergadering is slechts 
bevoegd besluiten te nemen omtrent de op de agenda vermelde punten. 
 
Artikel 21.1  
De leden stemmen op de regiovergadering over de voorstellen die op de agenda van de 
(buitengewone) algemene ledenvergadering staan. 
 
Artikel 21.2 
Van de uitslag van stemmingen op de regiovergadering wordt een protocol in tweevoud opgemaakt 
waarvan de inhoud voor het einde van de vergadering wordt bekend gemaakt en vervolgens door de 
voorzitter en de leden van de stemcommissie wordt ondertekend. 
 
Artikel 21.3 
De gezamenlijke uitslag van de stemmingen op de regio-vergaderingen bepalen de uitslag van de 
algemene ledenvergadering. 
 
Artikel 22  
Wanneer bij eerste stemming over personen niemand het vereiste aantal stemmen op zich heeft 
verenigd dan heeft een nieuwe stemming plaats. Heeft dan weer geen der kandidaten de vereiste 
meerderheid verkregen dan wordt er herstemming gehouden tussen de personen, die bij deze 
stemming de meeste stemmen hebben gekregen. Indien in dit geval twee of meer kandidaten een 
gelijk aantal stemmen hebben gekregen, dan beslist het lot. 
 
Artikel 23.1  
Besluiten, behoudens die, ten aanzien waarvan in deze statuten een afwijkende regeling is getroffen, 
worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over personen wordt schriftelijk en over 
zaken mondeling gestemd. 
 
Artikel 23.2  
Blanco briefjes en briefjes, welke niet duidelijk personen aanwijzen, worden niet gerekend als 
uitgebrachte stemmen. Bij enkele kandidaatstelling behoeft niet te worden gestemd. Bij staking van de 
stemmen over zaken wordt een voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 
 
GELDMIDDELEN 
Artikel 24.1 
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies, stamboek- en keuringsbijdragen, 
schenkingen, legaten, erfstellingen, boeten, subsidies en andere inkomsten. 
 
Artikel 24.2 
Ieder lid is een jaarlijkse contributie verschuldigd aan de vereniging, waarvan het bedrag wordt 
vastgesteld door  de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan voor 
onderscheiden categorieën van leden afzonderlijke contributie-bijdragen vaststellen, dan wel een of 
meer categorieën vrijstellen van de plicht tot contributiebetaling. 
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Artikel 24.3  
Het door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag wegens bijdrage aan de kas der regio's 
bedraagt een vast bedrag, een bepaald bedrag per lid, een vast bedrag per regionale keuring en een 
bepaald bedrag per voor de regionale keuring ingeschreven pony.  
De afdracht aan de regio's vindt plaats vóór de eerste mei van het lopende jaar voor wat betreft de 
leden-afdracht en vóór de eerste juli voor wat betreft de keuringsafdracht. 
 
Artikel 24.4 
Een begunstiger betaalt een door de algemene vergadering te bepalen bedrag. 
 
Artikel 24.5  
De stamboek- en keuringsbijdragen worden in de desbetreffende reglementen vastgesteld. 
 
FINANCIËLE CONTROLECOMMISSIE 
 
Artikel 25.1 
Door de algemene ledenvergadering wordt een commissie van drie leden alsmede één 
plaatsvervanger benoemd, welke de financiële administratie van de vereniging over het laatst 
verstreken boekjaar controleert en hierover schriftelijk rapport aan de algemene ledenvergadering 
uitbrengt. De leden van deze commissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur. 
 
Artikel  25.2 
Jaarlijks zal door een accountant een rapport worden uitgebracht aan het bestuur. Dit rapport wordt in 
handen gesteld van de financiële controlecommissie.  
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 26 
Door de algemene ledenvergadering wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld, hetwelk geen 
bepalingen mag bevatten, welke met deze statuten in strijd zijn. Ook wijzigingen in het huishoudelijk 
reglement dienen door de algemene ledenvergadering te worden vastgesteld. 
 
OMBUDSMAN/VROUW 
Artikel 27.1  
Het bestuur benoemt een ombudsman/vrouw, die de taak heeft klachten van individuele leden met 
betrekking tot door of namens het bestuur genomen beslissingen, andere dan keuringsuitslagen, die 
hen in hun belang treffen, op gegrondheid te beoordelen. 
 
Artikel 27.2 
De ombudsman/vrouw kan het bestuur adviseren haar beslissing geheel of gedeeltelijk te herzien. 
 
Artikel 27.3 
Het bestuur heeft de bevoegdheid het advies op grond van het verenigingsbelang naast zich neer te  
leggen.  
 
STATUTENWIJZIGING 
Artikel 28.1 
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht, dan door een besluit van een 
algemene ledenvergadering, waartoe tenminste dertig dagen vóór de datum  waarop de algemene 
ledenvergadering zal worden gehouden is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. 
 
Artikel 28.2  
Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste dertig dagen voor de vergadering een afschrift 
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte 
plaats in elke regio voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering 
wordt gehouden. 
 
 
Artikel 28.3  
Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts op een algemene ledenvergadering met tenminste 
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen worden aangebracht. 
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Artikel 28.4  
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het 
doen verlijden van de akte zijn de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers bevoegd. 
 
ONTBINDING 
Artikel 29 
Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een daartoe speciaal te 
houden algemene ledenvergadering, met inachtneming van de bepaling in artikel 28. 
 
Artikel 30.1 
De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij 
besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaar(s) zijn aangewezen. 
 
Artikel 30.2  
Het batig saldo is bestemd voor een door de algemene ledenvergadering te bepalen hippisch doel. 
 
SLOTBEPALING 
Artikel 31.1 
Het bestuur, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering, beslist in hoogste ressort over 
uitlegging van de statuten en reglementen der vereniging. 
 
Art 31.2  
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de 
wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
ten behoeve van het functioneren van de vereniging "Het Nederlands New Forest Pony Stamboek", 
haar algemene ledenvergadering en de regio's. 
 
ALGEMEEN 
Artikel 1.1 
Waar in dit reglement wordt gesproken van de vereniging, leden, jeugdleden, begunstigers, statuten, 
reglementen, bestuur, algemene ledenvergadering, wordt bedoeld, hetgeen in de statuten van de 
vereniging het Ned. New Forest Pony Stamboek daaronder wordt verstaan. 
 
Artikel 1.2 
De vereniging zal geen discriminatie, in welke vorm dan ook, toestaan tussen leden van het New 
Forest Pony en zich houden aan de nationale- en Europese wet- en regelgeving. 
 
LEDEN 
Artikel 2  
Zij die lid, jeugdlid of begunstiger wensen te worden, geven zich op bij de secretaris van het bestuur, 
de secretaris van één der regio's of bij de administratie van het stamboek. De twee laatstgenoemden 
geven dit aan de eerstgenoemde door. De secretaris van het bestuur is verplicht een ledenlijst per 
regio bij te houden. Een geactualiseerde ledenlijst wordt, voorafgaande aan de regionale 
ledenvergaderingen waar over voorstellen die op de agenda van de algemene ledenvergadering 
staan, wordt gestemd, toegezonden aan de secretaris van de regio. 
 
Artikel 3  
Leden hebben het recht klachten en onderlinge geschillen ter beoordeling aan het bestuur voor te 
dragen. Leden dienen deze klacht of het geschil binnen 6 weken in te dienen. Klachten en geschillen 
die na deze termijn gemeld worden kunnen uitgesloten worden van behandeling. Leden zijn verplicht, 
in geding opgeroepen, alle verlangde gegevens te verstrekken en zich aan de uitspraak van het 
bestuur te onderwerpen, met dien verstande dat beroep openstaat, binnen één maand na de uitspraak 
van het bestuur, op de eerst volgende algemene ledenvergadering, welke algemene ledenvergadering 
binnen drie maanden bijeengeroepen moet zijn wanneer het geval een spoedeisend karakter heeft, 
zulks ter beoordeling aan het bestuur. Het bestuur heeft het recht het onderzoek bij aanhangig 
gemaakte geschillen op te dragen aan de regio of aan daartoe benoemde personen of commissies. 
 
GELDMIDDELEN 
Artikel 4.1 
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies, stamboek-en keuringsbijdragen, 
schenkingen, legaten, boetes en toevallige baten. De bijdragen, de contributie en het entreegeld van 
de (jeugd)leden worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Bij meer dan één lid uit één 
gezin, of een daaraan gelijk te stellen samenlevingsverband, bedraagt de contributie van de meerdere 
leden een door de algemene ledenvergadering vast te stellen deel van de normale contributie. Het 
gezin of samenlevingsverband ontvangt één Forester gezamenlijk op naam van degene die het eerst 
is ingeschreven. Nieuwe leden welke zich aanmelden na 1 augustus, betalen 50 procent van de 
contributie alsmede entreegeld. 
 
Artikel 4.2 
Behoudens een besluit tot vaststelling als bedoeld in het vorige lid worden de bijdragen, de contributie 
en het entreegeld jaarlijks aangepast op basis van de stijging van de gemiddelde kosten van 
levensonderhoud over het afgelopen jaar. Afrondingen vinden naar beneden plaats op vijf- en 
tientallen van eurocenten. De geïndexeerde tarieven zullen in het eerste nummer van iedere jaargang 
van de Forester worden gepubliceerd. Voorstellen hiervan af te wijken dienen binnen één maand na 
de verschijningsdatum door het bestuur te zijn ontvangen. 
 
Artikel 4.3 
De leden zijn gehouden de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar alsmede andere door de 
vereniging aan hen in rekening gebrachte bedragen voor verleende diensten en/of goederen binnen 
30 dagen na verzending van de nota te voldoen door het verschuldigde over te schrijven op een bank- 
of girorekening van de vereniging. 
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Artikel 4.4 
Na 30 dagen wordt een betalingsherinnering verzonden. Een lid aan wie een betalingsherinnering is 
verzonden is uitgesloten van de dienstverlening van het stamboek en deelname aan keuringen zolang 
aan de lopende verplichtingen tot betalen niet is voldaan. 
 
Artikel 4.5 
Nota’s die na 90 dagen na de datum van verzending nog niet zijn voldaan zullen ter incasso worden 
overgedragen aan een incassobureau. De kosten van de incassoprocedure komen voor rekening van 
het lid casu quo het ex-lid. De overdracht vindt niet eerder plaats dan, nadat het voornemen daartoe 
per aangetekend schrijven (een aanmaning) aan het lid c.q. het ex-lid is medegedeeld, 10 werkdagen 
zijn verstreken. Ook de kosten van deze aanmaning komen voor rekening van de schuldenaar. 
 
REGIO'S 
Artikel 5  
De leden worden ondergebracht in 4 regio's: te weten de regio Noord omvattende de provincies 
Groningen, Friesland en Drenthe, de regio Oost omvattende de provincies Gelderland, Overijssel en 
Flevoland, de regio West omvattende de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en de 
regio Zuid omvattende de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Het werkgebied der regio's 
is gehouden aan de provinciale grenzen van tot de regio behorende provincies. De indeling van de 
leden bij de regio's geschiedt op grond van hun woonplaats. Leden die woonachtig zijn in het 
grensgebied tussen twee regio's hebben het recht op een eenmalige keuze tot welke van de twee 
regio's zij wensen te behoren; deze keuze kan in een onveranderde situatie niet worden gewijzigd.  
 
Artikel 6  
Aan het hoofd van iedere regio staat een bestuur, bestaande uit 7 personen. In het regioreglement 
worden de verschillende verkiezingen en de wijze van vergaderen geregeld. 
 
Artikel 7: Vervallen 
 
BESTUUR 
Artikel 8  
Het bestuur voert de bepalingen der statuten en het huishoudelijk reglement, andere reglementen en 
besluiten der algemene vergadering uit. Het bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar. Het bestuur 
brengt indien daartoe aanleiding is de reglementen, zonder tussenkomst van de algemene 
ledenvergadering, in overeenstemming met gewijzigde wettelijke voorschriften of regelgeving waaraan 
het stamboek is onderworpen. Het bestuur publiceert de wijzigingen in de Forester en/of op de 
website www.newforestpony.nl. De leden zijn bevoegd de aanpassingen en/of wijzigingenvoorstellen , 
op de wijze als in de statuten en reglementen is voorzien op de eerst volgende Algemene 
Ledenvergadering in stemming te brengen. 
 
Artikel 9  
De voorzitter is belast met de leiding der vergadering bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door de 
vice-voorzitter; bij diens ontstentenis zal de vergadering worden geleid door een door het bestuur 
aangewezen bestuurslid. De secretaris is belast met het voeren der briefwisseling, het maken van een 
verslag van de algemene- en bestuursvergaderingen en het bewaren van het archief, naar orde van 
tijd en onderwerp gerangschikt. 
Ook is de zorg van de bibliotheek aan hem opgedragen. De secretaris is in opdracht van de voorzitter 
belast met de bijeenroeping der algemene- en bestuursvergaderingen, met vermelding van de te 
behandelen punten. De bestuursvergaderingen worden tenminste 14 dagen van tevoren opgeroepen, 
tenzij in spoedeisende gevallen, waarbij de termijn van oproeping aan de zorg van de voorzitter en 
secretaris wordt overgelaten. De secretaris neemt na afloop van elke vergadering de besluiten op in 
een besluitenlijst. 
Een compilatie van in de bestuursvergaderingen genomen besluiten wordt zo mogelijk na iedere 
bestuursvergadering, doch in ieder geval nadat het bestuur driemaal heeft vergaderd aan de 
regiobesturen toegezonden. Tevens worden de leden regelmatig door middel van de Forester en/of de 
website www.newforestpony.nl geïnformeerd over bestuursbeslissingen. 
De secretaris neemt na afloop van de Algemene Ledenvergadering de besluiten waarvan 
kennisneming door de leden wenselijk is op in een besluitenlijst, welke in het in artikel 12 genoemde 
verenigingsorgaan "De Forester" en/of op de website www.newforestpony.nl wordt gepubliceerd. 
Tevens wordt gepubliceerd wanneer wijzigingen van de statuten notarieel zijn verleden en daarmee 
van kracht geworden. Reglementswijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze zijn 
aangenomen in de daartoe bevoegde vergadering. Op hun verzoek kan aan de leden tegen 
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vergoeding van de kosten de verslagen en besluitenlijsten van bestuursvergaderingen en ledenver-
gaderingen worden verstrekt. 
 
Artikel 10  
Het bestuur heeft de ledenadministratie, de financiële administratie en de stamboekadministratie 
opgedragen aan een administratiekantoor. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en 
dient bij het bestuur tijdig een ontwerp-begroting in voor het volgend boekjaar. In de algemene 
ledenvergadering legt hij rekening en verantwoording af van zijn beheer. De penningmeester verstrek 
aan de financiële controlecommissie c.q. accountant de benodigde gegevens ter controle. De 
rekening zal, met de nodige bewijsstukken na accountantsonderzoek door de financiële 
controlecommissie, bedoeld in Artikel 25 van de statuten, worden onderzocht. De commissie brengt 
een met redenen omkleed rapport uit in de algemene ledenvergadering met advies om de rekening al 
dan niet goed te keuren. De goedkeuring door de algemene vergadering strekt de penningmeester tot 
decharge. 
 
Artikel 10a 
De voordracht van fokraadsleden met aantoonbare ervaring en inzicht in de New Forest fokkerij als 
bedoeld in artikel 17 van de statuten kan gebaseerd zijn op door de regio’s aanbevolen personen. De 
aanbevelingen dienen door het bestuur voor 1 januari van het jaar waarin de vacature vervuld moet 
worden, te zijn ontvangen. 
 
FINANCIËLE CONTROLECOMMISSIE 
Artikel 11 
Alle regio's zijn vertegenwoordigd in de financiële controle commissie, of als lid of als lid- 
plaatsvervanger. Ontstaat er een vacature dan draagt de betreffende regio een nieuwe kandidaat 
voor, welke op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering wordt benoemd als lid of 
lid-plaatsvervanger. 
Elk jaar treedt het dan langst zittende lid van de financiële controlecommissie af. Zijn er meerdere 
leden die evenlang zitting hebben dan bepaalt het lot wie aftreedt. Bij één toetredend lid is deze het 
eerste jaar lid-plaatsvervanger. 
 
VERENIGINGSORGAAN 
Artikel 12 
De vereniging geeft een verenigingsorgaan uit, genaamd "De Forester" dat geredigeerd wordt door 
een door het bestuur aan te wijzen redactiecommissie. De door het bestuur benoemde hoofdredacteur 
is voorzitter van de redactiecommissie. 
 
WEBSITE  
Artikel 12a.  
De website www.newforestpony.nl van de vereniging NNFPS wordt ook ingezet als officieel orgaan 
voor het informeren van de leden en het bekend maken van besluiten.  
 
SLOTBEPALING 
Artikel 13 
Ter bereiking van het doel, uitgedrukt in artikel 3 der statuten, is het bestuur bevoegd, zo nodig in 
overleg met een commissie van advies, voor een en ander afzonderlijk reglementen vast te stellen en 
alle regelingen te treffen, die het bestuur wenselijk voorkomen. Deze reglementen en regelingen 
mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten, het huishoudelijk reglement, het 
stamboekreglement, het regioreglement, het keuringsreglement en het premieplan. Zij kunnen 
achteraf door de algemene ledenvergadering worden getoetst en worden bijgesteld of verworpen.  
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STAMBOEKREGLEMENT 
Artikel 1.1 Stamboek  
Tot inschrijving in het stamboek zal niet worden overgegaan, dan nadat: 
De keuringscommissie heeft vastgesteld dat: 
a.  de pony voor inschrijving in aanmerking komt; 
b.1.  de pony 3 jaar of ouder is en de veulenboekpapieren bij de pony behoren, dan wel  
b.2 als het een merrie betreft die in het F-register staat ingeschreven, de F-registerpapieren bij de 
pony behoren en de pony op de centrale keuring sterwaardig is bevonden.  
 
Artikel 1.2 
Voor de toepassing van lid 1, alsmede artikel 2 lid 1 letter a ten tweede en ten derde, geldt dat de 
vaststelling dat papieren bij een F-register pony behoren, plaatsvindt op basis van de uitslag van een 
DNA- of bloedgroeponderzoek. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar. Hiervan zijn 
uitgezonderd merries geboren uit moeders die opgenomen geweest zijn in het veulenboek maar die 
alleen wegens overschrijding van de maximaal toegestane stokmaat in het F-register zijn opgenomen. 
 
Artikel 2.1 Veulenboek 
Tot inschrijving van veulens in het veulenboek zal niet worden overgegaan tenzij: 
a.1. De vader een erkende hengst is en de moeder ingeschreven staat in het veulenboek of 

importveulenboek, of stamboek of importboek dan wel, 
a.2. Als het een merrieveulen uit een merrie betreft die in het F-register staat ingeschreven, de F-

registerpapieren bij de moeder behoren en de vader en de moedersvader in een erkend 
stamboek ingeschreven hengsten zijn. 

a.3.  Als het een jonge hengst betreft die in het F-register staat ingeschreven en die op de 
voorkeuring voor jonge hengsten als bedoeld in artikel 9.1 van Keuringsreglement is 
verschenen, de F-registerpapieren bij de hengst behoren en de hengst sterwaardig is 
bevonden. 

b. De geboorteaangifte van de in te schrijven pony binnen 14 dagen na de geboorte is ontvangen 
en de daarop vermelde geboortedatum overeenstemt met de datum van dekking van de 
moeder, vermeld op het gelijktijdig ontvangen dekbewijs van die moeder. 

c.  Bij veulencontrole is gebleken, dat de gegevens omtrent de moeder en het veulen op het 
 dekbewijs en het geboortebericht vermeld, juist zijn. 
d. Het % GW-bloed van de pony 6.25 % of minder bedraagt bij inschrijving vanaf 1 januari 2013. 
e. De Myotonie-status bekend is, hengstveulens zijn hiervan uitgezonderd. 
 
Artikel 2.2 
Een hengst wordt erkend zolang: 
a. hij in Nederland ter dekking staande, vanwege het stamboek is goedgekeurd voor de dekdienst en 

Myotonie-vrij is. 
b. hij door een ander, door het New Forest moederstamboek erkend, stamboek is goedgekeurd en in 

Nederland niet is afgekeurd op basis van verrichtingen, afstammelingen of op veterinaire gronden. 

Artikel 2.3 
a) De fokprodukten van voor de eerste maal erkende hengsten, verwekt in het jaar van aanwijzing of 

wanneer de hengst op driejarige leeftijd is erkend in het daaropvolgende jaar, waarin het centraal 
verrichtingsonderzoek plaatsvindt, worden tot een door het bestuur, op advies van de fokraad, 
vooraf te bepalen aantal ingeschreven in het veulenboek. 

 
Artikel 2.4 
a) De in artikel 2.2 bedoelde erkenning wordt opgeschort of komt te vervallen zulks ter beoordeling 

van het bestuur indien misgeboorten en/of erfelijke gebreken bij nakomelingen worden 
geconstateerd. 

b) De erkenning van de in artikel 2.3 letter a bedoelde hengst wordt opgeschort indien het in artikel 8 
van het keuringsreglement bedoelde verrichtingsonderzoek niet met succes wordt afgelegd. Slaagt 
de hengst evenmin voor de geboden herkansing bij het verrichtingsonderzoek van de volgende 
jaargang dan is de hengst daardoor afgekeurd. De in het jaar dat de hengst wordt aangehouden 
verwekte nakomelingen worden in het F-register ingeschreven als overigens aan de vereisten voor 
inschrijving in dit boek is voldaan. In het geval dat hij alsnog bij de herkansing is geslaagd worden 
de nakomelingen opgenomen in het veulenboek 

c) de op grond van de voorgaande leden genomen beslissingen worden de eigenaar per 
aangetekend schrijven medegedeeld. 
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Artikel 2.5 
Van een in Nederland goedgekeurde hengst die voordat de rapportage lineair scoren wordt 
opgemaakt naar het buitenland is gegaan, vervalt de goedkeuring in Nederland op het tijdstip, waarop 
voor de hengst de rapportage lineair scoren had moeten zijn opgemaakt, maar zal hij wel door het 
NNFPS erkend worden, indien hij bij een ander, door het moederstamboek erkend, stamboek wordt 
goedgekeurd.  
 
Artikel 2.6. 
Een hengst als bedoeld in artikel 2.2. onder letter a. bedoelde heeft bij goedkeuring een naam die nog 
niet eerder door een goedgekeurde hengst is gebruikt. 
 
Artikel 2.7. 
Van hengsten als bedoeld in artikel 2.2 onder a. die voor 1 januari 2013 voor dekdienst zijn 
goedgekeurd wordt de uitslag van DNA-onderzoek gepubliceerd via de media van de vereniging. De 
uitslag van het onderzoek heeft geen consequenties voor de status van deze hengsten. 
 
Artikel 3.1 Importboek 
Vanwege de vereniging zal niet tot inschrijving in het importboek worden overgegaan, tenzij: 
a) De pony 3 jaar of ouder is en bij onderzoek van de ter zake beschikbaar gestelde bescheiden aan 

de Fokraad is gebleken, dat de pony ingeschreven staat in het stamboek van "The New Forest 
Pony Breeding and Cattle Society " van Engeland of in een stamboek van New Forest pony's in 
een ander land, erkend door het moederstamboek, indien 2 generaties der voorouders 
geregistreerd zijn, dan wel de pony staat ingeschreven in het veulenimportboek 

b) De keuringscommissie belast met de opname heeft medegedeeld, dat naar hun oordeel de pony 
dat zijn type betreft voldoet aan de gestelde eisen en voor inschrijving in het importboek in 
aanmerking komt.  

c) De Myotonie-status bekend is, importruinen zijn hiervan uitgezonderd. 
 

Artikel 4.1 Veulenimportboek 
Tot inschrijving in het veulenimportboek zal niet worden overgegaan, tenzij: 
a) De pony jonger dan 3 jaar is en de Fokraad gebleken is, dat de gegevens omtrent de betreffende 

pony ingeschreven staan in het stamboek van "The New Forest Breeding en Cattle Society" van 
Engeland of in een stamboek van New Forest Pony's in een ander land, erkend door het 
moederstamboek en 2 generaties der voorouders geregistreerd zijn. 

b) het % GW-bloed van de pony 6.25 % of minder bedraagt bij inschrijving vanaf 1 januari 2013. 
c) De Myotonie-status bekend is, hengstveulens zijn hiervan uitgezonderd. 

Artikel 5.1 Ruinenboek 
Tot inschrijving in het ruinenboek zal niet worden overgegaan, dan nadat: 
De keuringscommissie heeft vastgesteld dat: 
a) Het een gecastreerde pony is. 
b) De pony voor inschrijving in aanmerking komt. 
c) De veulenboekpapieren bij de pony behoren. 
 
Artikel 6.1 F-register 
Tot inschrijving in het F-register zal worden overgegaan, indien is gebleken dat van de pony : 
a1 De vader een erkende hengst is en de moeder ingeschreven staat in het F-register, dan wel 
a2 De vader een hengst is met een F-register deklicentie en dat de moeder staat ingeschreven in het 

veulenboek of importveulenboek, of stamboek of importboek of F-register. 
b. De geboorteaangifte van de in te schrijven pony binnen 14 dagen na de geboorte is ontvangen en 

de daarop vermelde geboortedatum overeenstemt met de datum van dekking van de moeder, 
vermeld op het gelijktijdig ontvangen dekbewijs van die moeder. 

c.  Bij veulencontrole is gebleken, dat de gegevens van de moeder en het veulen op het  dekbewijs 
en het geboortebericht vermeld, juist zijn. 

d.. Het % GW-bloed van de pony 6.25 % of minder bedraagt bij inschrijving vanaf 1 januari 2013. 
e.  De Myotonie-status bekend is, hengstveulens zijn hiervan uitgezonderd. 
 
Artikel 7.1  
Bij inschrijving zullen de volgende gegevens worden opgetekend: 
a.  Naam, nummer en datum van inschrijving. 
b. Geboortejaar en datum. 
c.  Geslacht, kleur, aftekeningen en schofthoogte. 
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d.  Naam, adres en woonplaats van de eigenaar en zonodig van de fokker. 
e. Onderscheidingen en predikaten. 
f. De pijpomvang van het linker voorbeen als het aangekeurde hengsten betreft. 
g. De Myotonie-status, hengstveulens en niet goedgekeurde hengsten en ruinen uitgezonderd. 
 
Artikel 7.2 
a.  Indien gebruik gemaakt wordt van een stalnaam, dan dient deze voor de naam van de pony te 

worden geplaatst. Stalnaam en de naam van de pony mogen niet meer dan 42 posities 
omvatten. 

b.  Met uitzondering van hetgeen in lid a. is bepaald, is het niet toegestaan bij meerdere pony’s van 
eenzelfde eigenaar, dezelfde namen, andere dan die van vader of moeder, aan een ponynaam 
toe te voegen. 

 
Artikel 7.3 
Het gebruik van een stalnaam moet worden aangevraagd bij het stamboek en is uniek. De algemene 
ledenvergadering stelt de bijdrage voor de registratie van de stalnaam vast. Nieuwe stalnamen 
worden in de Forester gepubliceerd. Indien binnen 2 maanden na publicatie geen bezwaar tegen het 
gebruik van deze stalnaam is ingediend, dan wordt de aanvrager gerechtigd de aangevraagde 
stalnaam te voeren. 
 
Artikel 7.4 
Bij wisseling van eigenaar behoudt een pony zijn stalnaam en registratienummer. Bij overschrijving 
van een buitenlandse pony behoudt deze zijn buitenlandse naam en stalnaam en vermeldt het 
stamboekpapier tevens het buitenlandse stamboeknummer c.q. -nummers. 
 
Artikel 8.1 
Ten bewijze van de inschrijving in wordt door de secretaris van de vereniging een bewijs van in-
schrijving afgegeven, vermeldende de gegevens zoals die in artikel 7.1. zijn genoemd. 
 
Artikel 8.2  
Dit bewijs is en blijft eigendom van de vereniging.  
 
Artikel 8.3 
Het bewijs van inschrijving is slechts geldig in hand van hem, die daarop als eigenaar van de pony 
staat. 
 
Artikel 8.4 
Hij, die het bewijs van inschrijving van de pony in zijn bezit heeft, is verplicht dit bewijs aan de 
vereniging te doen toekomen, binnen 2 weken nadat de pony door dood of door vervreemding aan 
hem is onttrokken. 
 
Artikel 8.5 
De verkoper is verplicht bij toezending wegens verkoop, nauwkeurig de naam en adres van de nieuwe 
eigenaar te vermelden, indien deze hem bekend is. 
 
Artikel 8.6 
Wanneer aan het gestelde in artikel 8.4. is voldaan, kan het bestuur het bewijs van inschrijving 
ongeldig verklaren. 
 
Artikel 9  
Wanneer de keuringscommissie bedoeld in artikel 1, 3 en 5 heeft beslist dat naar haar oordeel de 
pony niet voor inschrijving in het stamboek, dan wel importboek, in aanmerking komt wordt het bewijs 
van inschrijving in het veulenboek, dan wel het importboek, voorzien van een gewaarmerkte aanteke-
ning omtrent de datum waarop de pony voor inschrijving in het stamboek dan wel importboek werd 
gekeurd, opnieuw aan de eigenaar van de pony in bewaring gegeven. 
 
Artikel 10.1  
Niet worden ingeschreven in één der registers, behoudens het wedstrijdregister: 
a pony’s waarvan de vader een hengst is met een wedstrijdregister deklicentie en dat de moeder 

staat ingeschreven in het veulenboek of importveulenboek, of stamboek of importboek of F-
register of wedstrijdregister. 
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Artikel 10.2 
Tot inschrijving in het wedstrijdregister zal niet worden overgegaan zolang geen zekerheid is omtrent 
de Myotonie-status, niet goedgekeurde hengsten en ruinen uitgezonderd.  
 
Artikel 11.1. 
Tot inschrijving in het NFX –register zal worden overgegaan, als gebleken is dat de pony niet voldoet 
aan de criteria die gelden voor een van de overige registers maar wel aan de criteria dat:  
a) De vader een goedgekeurde hengst bij een erkend Europees stamboek is. 
b) De moeder een merrie is welke is geregistreerd met een paspoort van een erkende paspoort 

uitgevende instantie.  
c) De pony minimaal 25% aantoonbaar New Forest bloed voert. 
d) De Myotonie-status kan worden gegeven, niet goedgekeurde hengsten en ruinen uitgezonderd.  
 
Meer in het bijzonder kunnen in het NFX-register worden ingeschreven  

• Zgn. “bonte” dieren zoals omschreven in artikel 11.4. 
• Pony's met een zeer lichte creme-kleur, haarkleed en duidelijke blauwe ogen (i.c. met een 

dubbele verdunde kleurfactor) zogenaamde cremello's alsmede albino's en waarbij sprake is 
van een lichte huid. 

• Pony's met witte aftekeningen aan de benen, waarbij voor de voorbenen geldt dat de witte 
aftekeningen niet boven het haakbeen en de lijn recht over de voorknie mag komen en voor 
het achterbeen  geldt dat de lijn loopt vanaf de hak recht over het spronggewricht. 

• Pony’s die bij inschrijving een stokmaat van 148,1 cm of hoger hebben. 
 
Doet zich bij de toepassing van dit artikel twijfel voor, dan beslist het bestuur. 
 
Artikel 11.2 
Pony´s geregistreerd in het NFX –register kunnen niet worden ingeschreven voor door het stamboek 
uitgeschreven keuringen en kunnen derhalve geen predicaten verwerven.  
 
Artikel 11.3 
Nakomelingen van ponies welke geregistreerd staan in het NFX –register worden ingeschreven in het 
NFX –register. 
 
Artikel 11.4  
Onder “bonte” dieren wordt verstaan; een pony waarvan de kleur afgewisseld wordt met een of 
meerdere witte plekken of vlekken over het lichaam verspreid (gerekend van achter het hoofd). Er is 
sprake van een witte vlek of plek, indien de huid ongepigmenteerd is. Een uitzondering betreft de 
genitaliën. 
 
Artikel 12  
Leden van de vereniging zijn verplicht binnen een maand na koop aan de vereniging te verzoeken de 
door hem verworven en ingeschreven dieren op hun naam over te schrijven. 
 
Artikel 13.1 
Tot de in het vorige artikel bedoelde overschrijving zal niet worden overgegaan, dan nadat de 
voorgaande eigenaar heeft voldaan, hetgeen bepaald is in het 4e en 5e lid van artikel 8. 
 
Artikel 13.2 
Het bedrag voor overschrijving aan de vereniging door de nieuwe eigenaar is voldaan. 
 
Artikel 14  
Ten bewijze van de overschrijving wordt het bewijs van inschrijving voorzien van een gewaarmerkte 
verklaring van overschrijving door de secretaris aan de nieuwe eigenaar in bewaring gegeven. 
 
Artikel 15  
Bij vermissing van het bewijs van inschrijving dient hier zo spoedig mogelijk melding van te worden 
gemaakt, aan de secretaris van de vereniging. Deze draagt er zorg voor, dat de vermissing in "de 
Forester" wordt gepubliceerd. Een duplicaatbewijs kan niet eerder worden verstrekt dan tenminste 2 
maanden na publikatie in "de Forester". Dit bewijs wordt de aanvrager niet eerder in bewaring 
gegeven nadat de verschuldigde onkosten aan de vereniging zijn betaald. 
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Indien het bewijs van inschrijving alsnog wordt gevonden dient het duplicaatbewijs terstond te worden 
geretourneerd aan de secretaris van de vereniging. De gemaakte kosten worden in dit geval niet 
terugbetaald. 
 
Artikel 16  
De eigenaar van voor dekking goedgekeurde hengsten zijn verplicht om een overeenkomstig daarvoor 
vast te stellen bedrag per gedekte merrie in de kas van de vereniging te storten. Dit moet voor 1 
december van het lopende jaar geschieden. De hengst waarvan de afdracht niet is voldaan kan niet 
op naam van een andere eigenaar worden overgeschreven. 
 
Artikel 17  
Hermeting van merries en ruinen is eenmalig mogelijk op dezelfde dag in aanwezigheid van de 
voltallige keuringscommissie en verloopt mutatis mutandis op dezelfde wijze als voor hengsten is 
bepaald in artikel 21 van het Keuringsreglement. 
 
Artikel 18 
Pony’s ten aanzien waarvan gerede twijfel bestaat met betrekking tot de juistheid der afstamming. Van 
deze dieren zal de juistheid van de afstamming moeten worden aangetoond middels vaststelling van 
het bloedgroepenpatroon dan wel een DNA-test, waarvan de kosten voor rekening van de eigenaar 
komen.  
 
Artikel 19 
Tot inschrijving in één van de stamboeken of registers als bedoeld in artikelen 2.1, 3.1, 4.1, 6.1,10.1 
en 11.1. kan niet worden overgegaan zolang bij inschrijving geen zekerheid omtrent de myotonie-
status kan worden gegeven, hengstveulens en niet goedgekeurde hengsten uitgezonderd.  
 
Artikel 19.1 
Zekerheid over de Myotonie-status kan worden verschaft door een DNA-onderzoek door middel van 
een door het Bestuur vastgestelde procedure bij een door het Bestuur erkend laboratorium. 
 
Artikel 19.2 
Het in artikel 19 en 19.1. bepaalde is uitsluitend van toepassing op pony’s waarvan op grond van de 
bloedlijn het vermoeden bestaat, dat deze beschikt over het Myotonie-gen, hengstveulens en niet 
goedgekeurde hengsten uitgezonderd.  
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REGIOREGLEMENT 
 
ALGEMEEN 
Artikel 1 
Waar in dit reglement wordt gesproken van de vereniging, regio, leden, het bestuur, algemene 
vergadering, wordt bedoeld hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging 
"Het Nederlands New Forest Pony Stamboek" daaronder wordt verstaan. 
 
DOEL 
Artikel 2 
Het doel der regio is omschreven in artikel 3 van de statuten, terwijl het werkgebied der regio is gere-
geld in artikel 5 van het huishoudelijk reglement. Een regio kan desgewenst besluiten tot het vormen 
van deelregio’s. Deelregio's functioneren onder de verantwoordelijkheid van het regiobestuur.  
 
LEDEN 
Artikel 3  
Leden van de regio zijn zij, die bij de vereniging "Het Nederlands New Forest Pony Stamboek" als 
zodanig zijn ingeschreven. Deze inschrijving is geregeld in artikel 2 van het huishoudelijk reglement. 
 
GELDMIDDELEN 
Artikel 4 
De geldmiddelen der regio bestaan uit: de afdrachten van de vereniging, schenkingen, opbrengsten 
van de door de afdeling georganiseerde wedstrijden en toevallige baten. Deze geldmiddelen zijn 
eigendom van de vereniging. Bij opheffing van de regio vervallen ze aan de vereniging. 
 
BESTUUR 
Artikel 5 
Aan het hoofd van iedere regio staat een bestuur bestaande uit 7 personen. 
De voorzitter van de regio wordt in functie gekozen door de regionale ledenvergadering, de overige 
functies worden onderling verdeeld. De regels voor kandidaatstelling, verkiezing, herverkiezing, de 
zittingstermijnen, alsmede die inzake ontslag en schorsing welke voor het bestuur van de vereniging 
gelden zijn, voorzover mogelijk en niet in strijd met dit artikel , overeenkomstig van toepassing op het 
regiobestuur. 
 
Artikel 6  
De voorzitter is belast met de leiding der regio(bestuurs)vergaderingen; bij zijn ontstentenis wordt hij 
vervangen door de vice-voorzitter; bij diens ontstentenis zal de vergadering worden geleid door een 
daartoe door het regiobestuur aangewezen bestuurslid. 
De secretaris is belast met het voeren der briefwisseling, het maken van een verslag van de regio-
vergaderingen en het bewaren van het archief, naar orde van tijd en onderwerp gerangschikt. Ook is 
de zorg van de bibliotheek aan hem opgedragen. 
De secretaris is in opdracht van de voorzitter belast met de bijeenroeping van de 
regio(bestuurs)vergaderingen, met vermelding van de te behandelen punten. 
De bestuursvergaderingen worden minstens 8 dagen van tevoren bijeengeroepen, tenzij in 
spoedeisende gevallen, waarbij de termijn van oproeping aan de zorg van de voorzitter en secretaris 
wordt overgelaten. 
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en dient bij het regiobestuur tijdig een ontwerp-
begroting in, voor het volgend boekjaar. In de regiovergadering legt hij rekening en verantwoording 
van zijn beheer af. 
De jaarrekening zal, met de nodige bewijsstukken door de controlecommissie, genoemd in artikel 11 
van dit reglement, worden onderzocht. De commissie brengt rapport uit in de regioledenvergadering. 
De goedkeuring door de regioledenvergadering strekt de regiopenningmeester tot decharge. 
 
ALGEMENE REGIOVERGADERINGEN EN STEMMINGEN 
 
Artikel 7 
De regioledenvergaderingen worden gehouden in de maand november of december en in de maand 
maart Op de vergadering in december worden de voorstellen voor de komende algemene ledenver-
gadering geformuleerd. Op de vergadering in maart moeten onder meer worden behandeld: 
• een namens het regiobestuur door de regiosecretaris uit te brengen verslag omtrent de toestand 

van de regio en de verrichtingen gedurende het afgelopen verenigingsjaar. 
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• het financieel verslag van de regiopenningmeester met rekening en verantwoording omtrent het 
beheer van de financiën van de afdeling. 

• het rapport van de financiële controlecommissie. 
• de begroting van het komende jaar 
• de benoeming van een (plaatsvervangend) lid voor de financiële controlecommissie 
• de agenda voor de algemene ledenvergadering 
De secretaris van de regio draagt zorg dat op iedere regioledenvergadering een presentielijst 
aanwezig is. De aanwezigen dienen hierop duidelijk en goed leesbaar hun naam en adres te 
vermelden. 
Ter versteviging van het contact tussen verenigingsbestuur en regio zal een bestuurslid van de 
vereniging de (bestuurs-)vergaderingen van de regio bijwonen. 
 
Artikel 8  
Indien 10% of meer der leden verlangt, zal het regiobestuur, binnen 1 maand nadat de kennisgeving 
daarvan met opgaaf van redenen is binnen gekomen, een buitengewone ledenvergadering moeten 
beleggen.  
Blijft het bestuur in gebreke binnen twee maanden deze vergadering te houden, dan hebben de 
aanvragende leden het recht zelf de vergadering bijeen te roepen. 
 
Artikel 9  
Over personen wordt per kandidaat en/of functie schriftelijk gestemd indien er meerdere kandidaten 
zijn. De kandidaat die bij de stemming de meeste stemmen heeft gekregen, wordt gekozen. Indien 
twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben gekregen wordt opnieuw gestemd. 
Staken de stemmen opnieuw dan beslist het lot. 
De uitslag van stemmingen met betrekking tot voorstellen die op de agenda van algemene 
vergadering staan wordt in een protocol, dat in tweevoud wordt opgemaakt, vastgelegd. Het protocol 
wordt voor afloop van de ledenvergadering aan de vergadering voorgelezen en ondertekend door de 
voorzitter en het verenigingsbestuurslid. Bij diens ontstentenis tekent een ander regiobestuurslid 
namens hem. 
 
DEELREGIO'S 
Artikel 10  
Een deelregio wordt geleid door een comité. Het regiobestuur wijst uit haar midden een bestuurslid 
aan dat leiding geeft aan het comité en benoemt zoveel leden der vereniging tot lid van het comité als 
door haar wenselijk wordt geacht met het oog op de aan het comité opgedragen taken, zoals het 
organiseren van een keuring voor een door het regiobestuur te bepalen gebied of andere activiteiten. 
De comités vormen geen afzonderlijke kas.  
 
DE FINANCIËLE CONTROLECOMMISSIE 
Artikel 11 
De financiële controlecommissie van de regio bestaat uit twee leden en één plaatsvervangend lid. Bij 
afwezigheid van één der drie leden valt de plaatsvervanger in. Elk jaar treedt één (het langst zittende) 
lid van de controlecommissie af. De regiovergadering vult de controlecommissie aan met het 
plaatsvervangend lid, waarna door de leden van de regio een nieuw plaatsvervangend lid wordt 
gekozen. 
 
REGIONALE KEURINGSDAGEN 
Artikel 12 
De datum en plaats van een regionale keuringsdag(en) worden door het bestuur van de regio in 
overleg met het bestuur van de vereniging bepaald, De organisatie en verantwoording van de 
regionale keuringsdag berust bij het regiobestuur. De kosten voor een regionale keuring zijn voor 
rekening van de organiserende regio uitgezonderd de kosten voor juryleden en het stamboekburo.  
 
SLOTBEPALING 
Artikel 13 
Eventuele onderlinge geschillen tussen regio's worden ter beslechting aan het bestuur voorgelegd. 
 
Artikel 14 
Voor zover dit regioreglement in bepaalde gevallen niet voorziet, wordt gehandeld overeenkomstig de 
desbetreffende bepalingen, opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement der vereniging. 
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KEURINGSREGLEMENT 
 
INLEIDENDE BEPALINGEN 
Artikel 1 
Waar in dit reglement wordt gesproken van de vereniging, het bestuur, de leden van de vereniging, de 
algemene vergadering, regio, stamboekreglement, keuringsreglement, registers van de vereniging, 
keuringscommissies, geboorteberichten en dekbewijzen wordt bedoeld hetgeen in de statuten en 
reglementen van de vereniging "Het Nederlands New Forest Pony Stamboek" en de daarop 
berustende uitvoeringsvoorschriften daaronder wordt verstaan. Dit reglement dient te voldoen aan de 
wettelijke voorschriften. 
 
Artikel 2  
Dit reglement regelt: 
a. De keuring van hengsten. 
b. De keuring van merries en ruinen voor opname in het importboek, stamboek en ruinenboek. 
c. De keuringen van hengsten en merries en ruinen voor onderscheidingen. 
 
BENOEMING JURYLEDEN  
Artikel 3.1 
De algemene ledenvergadering benoemt op voordracht van het bestuur en/of de regio juryleden en 
plaatst deze op een lijst. Het bestuur heeft de bevoegdheid adspirant-juryleden te benoemen voor een 
periode van ten hoogste 3 jaar. In het derde jaar dient een voordracht plaats te vinden aan de 
algemene ledenvergadering. 
 

Artikel 3.2  
De benoeming van de in artikel 3 lid 1 bedoelde juryleden geldt voor een periode van drie jaar. 
Aftredende leden kunnen worden herbenoemd 
 
Artikel 3.3  
Hengstenhouders, commissionairs en handelaren komen niet voor benoeming van jurylid in 
aanmerking. 
 

Artikel 3.4  
Het bestuur benoemt uit de door algemene ledenvergadering benoemde juryleden de leden van de 
predikatencommissie. 
 
Artikel 3.5  
Het bestuur is bevoegd, indien haar dit wenselijk voor komt, juryleden van het moederstamboek c.q. 
de erkende zusterstamboeken als lid van een keuringscommissie aan te wijzen. Betreft het een 
regionale keuring dan dient het regiobestuur hiermee in te stemmen. 
 

Artikel 3.6 
Jaarlijks wordt er ten minste 1 bijeenkomst georganiseerd door de fokraad waar de in artikel 3.1 
bedoelde juryleden voor worden uitgenodigd. Het bestuur houdt zich het recht voor om indien een 
jurylid niet op deze bijeenkomst verschijnt om het desbetreffende jurylid niet uit te nodigen om als jury 
op te treden in het komende keuringsseizoen. 
 
KEURINGSCOMMISSIES  
Artikel 3.7 
De hengstenkeuringscommissie (HKC) bestaat uit 5 leden. Via het opgestelde rooster van aftreden, 
zal er elke twee jaar een commissie lid aftreden en een nieuw lid aan de commissie worden 
toegevoegd. Het bestuur benoemd, op voorspraak van de leden die op dat moment deel uit maken 
van de hengstenkeuringscommissie, na aftreden van één van de leden uit deze commissie, een nieuw 
lid voor deze commissie voor een periode van maximaal 10 jaar. 
Nadat een commissielid tenminste 1 jaar geen deel heeft uitgemaakt van de HKC, kan hij of zij 
wederom voorgedragen worden om in de commissie zitting te nemen. 
 
Artikel 4  
Het keuren van hengsten geschiedt, via een roulatiesysteem, door drie van de vijf leden die deel uit 
maken van de HKC. Van de overige twee leden zal dat jaar, één lid deel uit maken van de 
herkeuringscommissie. Aan de commissie wordt door het bestuur een dierenarts toegevoegd. 
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Artikel 5  
a) De keuring van merries en ruinen geschiedt per ring door een commissie bestaande uit twee 

personen. Is geen der leden dierenarts dan kan op verzoek van de commissie een dierenarts 
worden opgeroepen, die daartoe door het organiserende bestuur is aangewezen. 

b) Bij regionale keuringen bestaat iedere commissie uit twee door het bestuur aan te wijzen juryleden, 
welke voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 3 lid 1. 

c) Van een keuringscommissie kan ten hoogste één aspirant-jurylid of één buitenlands jurylid deel 
uitmaken.  

 
Artikel 6  
De keuring van merries voor een predikaat, geschiedt door een door het bestuur aangewezen 
commissie, bestaande uit één van de leden van de hengstenkeuringscommissie met één van de 
overige juryleden die op de in art 3.1 bedoelde lijst voorkomen. 
 
Artikel 7.1 
Het bestuur regelt, zonodig in overleg met het betreffende regiobestuur, tijd en plaats van de 
keuringen en herkeuringen. Het draagt zorg dat hiervan tijdig mededeling wordt gedaan aan 
belanghebbende(n) en publiceert deze zo mogelijk in het mededelingenblad van de vereniging. 
 
Artikel 7.2 
Op verzoek van een regio verleent het bestuur toestemming voor de organisatie van een officiële 
nakeuring voor veulens. Alvorens op het verzoek te beslissen worden de andere regio’s geïnformeerd. 
Op deze nakeuring of late veulenkeuring mogen alle veulens van tenminste 4 weken komen, die dat 
jaar niet eerder op een keuring zijn geweest. Er wordt in twee leeftijdscategorieën gekeurd nl. veulens 
jonger dan 4 weken ten tijde van de regionale keuring (RK) van de betreffende regio en veulens 4 
weken en ouder ten tijde van de RK van de betreffende regio.  
 
CENTRALE HENGSTENKEURING 
Artikel 8.1 
De keuringen van niet eerder goedgekeurde hengsten voor het dekken van merries vindt jaarlijks 
plaats, tegelijk met de centrale hengstenkeuring. Reeds eerder goedgekeurde hengsten dienen tot 1 
jaar nadat de rapportage lineair scoren is opgemaakt, op de keuring te verschijnen. 
 
Artikel 8.2 
De voor de eerste maal goedgekeurde hengsten zijn verplicht deel te nemen aan het 
verrichtingsonderzoek. De eisen worden aangepast aan de leeftijd van de hengsten. Hengsten zijn 
gerechtigd een door het bestuur vastgestelde versie van het verrichtingsonderzoek af te leggen 
waarbij de hengst aangespannen wordt voorgebracht. Slaagt een hengst niet voor dit onderzoek dan 
kan op vrijwillige basis worden deelgenomen aan het verrichtingsonderzoek voor de eerstvolgende 
jaargang. Ziet men af van deelname dan wordt de hengst, voor de toepassing van dit artikel, geacht 
niet te zijn goedgekeurd. Het bestuur is op advies van de verrichtingsjury in bijzondere gevallen 
bevoegd een hengst van verdere deelname uit te sluiten.  
 
Artikel 8.2.a 
Hengsten die op de CHK worden aangewezen voor de tweede bezichtiging, maximaal 6.25% GW-
bloed hebben en tevens aan de veterinaire eisen voldoen, kunnen op vrijwillige basis worden 
ingeschreven voor deelname aan het verrichtingsonderzoek. De volledige kosten hiervan komen voor 
rekening van de eigenaar. Bij een duidelijk positief verrichtingsresultaat, uiteraard in samenhang met 
de kwaliteit en bloedvoering van de hengst, kan de hengstenkeuringscommissie besluiten deze 
hengsten alsnog goed te keuren, waarbij alsdan aan de eigenaar de stamboekbijdrage in de 
verrichtingskosten wordt vergoed. 
Het verdient aanbeveling voor vrijwillige aanmelding eerst een keuringsrapport van de jury op te 
vragen en een spermaonderzoek te laten verrichten.  
 
Artikel 8.3 
De Centrale hengstenkeuring vindt plaats in de maand januari of februari. Het bestuur draagt zorg dat 
tijdig mededelingen worden gedaan van tijd en plaats. Hengsten die niet aan de gestelde eisen 
voldoen, ook veterinair, worden niet goedgekeurd c.q. uit de fokkerij genomen. 
 
Artikel 8.4 
Een in het buitenland goedgekeurde hengst kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van de in 
artikel 8.2 genoemde verplichting, indien naar het oordeel van het bestuur, in overleg met de fokraad  
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is bepaald, dat het met goed gevolg afgelegde verrichtingsonderzoek in het buitenland, vergelijkbaar 
is met het verrichtingsonderzoek van het Nederlands New Forest Pony Stamboek. 
 
Artikel 8.5  
Een in het buitenland goedgekeurde hengst wordt uitgesloten van de in artikel 8.3 bedoelde keuring, 
zolang deze hengst het bij deze goedkeuring behorende verrichtingsonderzoek is gestart, maar nog 
niet heeft voltooid. 
 
Artikel 8.6  
Een in het buitenland goedgekeurde hengst, die niet in Nederland is afgekeurd op basis van artikel 2.2 
lid b van het stamboekreglement, kan deelnemen aan de in artikel 8.1 van het keuringsreglement 
bedoelde keuring van hengsten. Deze hengsten zullen in een aparte rubriek worden gepresenteerd, 
waarbij zij worden geplaatst op catalogus volgorde en niet worden geprimeerd.  
 
Artikel 9.1  
Nog niet eerder ter keuring voor de dekdienst alhier aangeboden hengsten dienen deel te nemen aan 
de Centrale hengstenkeuring (CHK) zoals bedoeld in artikel 8.1. Deze keuring is verplicht en hetzelfde 
geldt voor de import hengsten en de oudere hengsten, die nog niet eerder alhier zijn goedgekeurd. 
Voor hengsten die met geldig bewijs (veterinair attest) niet op de CHK verschijnen, alsmede voor na 
de uiterste inschrijvingsdatum geïmporteerde hengsten zal een nakeuring worden gehouden.  
 
Artikel 9.2 
Een door het moeder- of zusterstamboek goedgekeurde hengst die een leeftijd van tenminste 10 jaar 
heeft bereikt en 5 jaar of langer in het buitenland is goedgekeurd dient op de centrale hengstenkeuring 
te worden voorgesteld. De reglementen, behoudens artikel 8.2. van het Keuringsreglement, zijn op 
een dergelijke hengst van toepassing. 
  
Artikel 9.3 
Indien een eigenaar een eerder aangekeurde hengst, waarvan de status, door het niet jaarlijks 
verschijnen op de Centrale hengstenkeuring, is gewijzigd naar “erkend” of F-registerhengst, wederom 
voor goedkeuring in Nederland aan wil bieden, dan dient de hengst getoond te worden op de Centrale 
hengstenkeuring. Nadat de hengst getoond is op de harde ondergrond en er geen onregelmatigheden 
zijn geconstateerd, zal de hengst direct doorverwezen worden naar de derde bezichtiging.  
  
Artikel 9.4 
Nog niet eerder goedgekeurde hengsten kunnen op de CHK sterwaardig worden verklaard.  
 
Artikel 9.5 
Nog niet eerder veterinair goedgekeurde hengsten kunnen met het oog op de mogelijkheid van 
opname van nakomelingen in het F-register op de Centrale hengstenkeuring worden aangeboden 
voor een veterinair onderzoek. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van de eigenaar. 
Aan de eigenaar van de veterinair goedgekeurde hengst, met uitzondering van een palominohengst, 
kan tegen vergoeding van de kosten een F-registerdekboek worden verstrekt. 
 
Artikel 9.6 
De kosten volgens de tarievenlijst van de in 9.1 genoemde nakeuring komen voor rekening van de 
eigenaar en dienen vooraf te zijn betaald. 
 
Artikel 9.7  
Aan de eigenaar van een niet erkende hengst, kan tegen vergoeding van de kosten een 
Wedstrijdregister dekboek worden verstrekt, indien van deze hengst het DNA- profiel in 
overeenstemming is met de opgegeven afstamming. 
 
Artikel 10.1 
De keuringen zullen worden verricht in 2 maten, nl. a. de kleine maat; schofthoogte tot en met 136,9 
cm. b. de grote maat; schofthoogte van 137 cm. tot  148,0 cm. 
 
Artikel 10.2 
Op iedere keuring dient een officiële meter aanwezig te zijn die door het bestuur wordt aangewezen.  
 
Artikel 11 
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a) Bij de keuringen zal, behalve met het exterieur, de beweging en de verrichtingen, ook rekening 
gehouden worden met de afstamming der dieren. 

b) De beoordeling zal mede geschieden op grond van het resultaat van het verrichtingsonderzoek dat 
zal worden afgenomen in het jaar van erkenning maar in het geval van erkenning op 3 jarige 
leeftijd in het daaropvolgende jaar wanneer de hengst 4 jaar oud is en.  

c) de rapportage van de afstammelingenkeuring (welke tot en met 2013 heeft plaatsgevonden) en  
d) de rapportage lineair scoren van de nakomelingen. 
e) Geen goedkeuring zal plaatsvinden van hengsten waarvan voor de vader nog geen 2 generaties 

op het stamboekpapier vermeld staan. 
f) Geen goedkeuring zal plaatsvinden van hengsten waarvan DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat 

de hengst niet Myotonie-vrij is. 
g) Tevens zal bij de keuring een onderzoek worden ingesteld naar eventuele erfelijke gebreken. Het 

bestuur stelt hier nadere richtlijnen voor vast. 
h) De kwaliteit van het sperma zal moeten voldoen aan de door het bestuur gestelde eisen. Hierbij zal 

het advies van de stamboekveterinair worden meegenomen. 
 
VETERINAIR 
Artikel 12  
De dierenarts brengt zijn mening omtrent afwijkingen of andere afwijkingen op veterinaire gronden ter 
kennis van de jury. Deze functionaris stelt zich apart van de jury in de keuringsbaan op. Wanneer door 
bijzondere omstandigheden het veterinair jurylid bij een bepaalde keuring niet aanwezig is en door het 
bestuur geen veterinair is aangewezen, is de keuringscommissie bevoegd, zo nodig het advies van 
een veterinair in te winnen. 
 
Artikel 13 
Bij de keuringen en proeven moeten de stamboekpapieren worden overlegd. Het resultaat van de 
keuring zal op het stamboekpapier worden aangetekend. Voor veulenrubrieken wordt dit niet bindend 
voorgeschreven. 
 
Artikel 14 
Een extra keuring van een hengst, welke niet ter keuring werd aangeboden, kan tot en met de maand 
juli geschieden. De kosten volgens tarievenlijst, te betalen vóór de keuring. 
 
Artikel 15  
Van elke te keuren hengst zal door de voorzitter van de jury een keuringsrapport worden opgemaakt, 
welke eveneens door de mede-juryleden wordt ondertekend. 
Het bestuur kan op advies van de keuringscommissie in bijzondere gevallen bepalen, dat veulens van 
de eerste jaargang worden getoond aan de keuringscommissie. In dit geval moet het aantal veulens 
20 procent van het aantal dekkingen bedragen met een minimum van 6 veulens. (Voor een goed 
inzicht moeten de veulens vergezeld zijn van de moeder). Wanneer de veulens onvoldoende zijn, kan 
de hengst worden afgekeurd. 
 
HER- EN NAKEURING 
Artikel 16 
Binnen 8 dagen nadat hem is medegedeeld dat een hengst is afgekeurd voor de dekking van merries, 
kan de eigenaar schriftelijk bij het bestuur herkeuring aanvragen. De kosten van deze herkeuring, 
waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering jaarlijks via de tarievenlijst wordt vastgesteld, 
komen ten laste van de aanvrager. 
Deze dienen vóór de herkeuring te worden voldaan en worden terugbetaald indien de hengst alsnog 
wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 17  
De herkeuring geschiedt door een herkeuringscommissie van tenminste 3 personen, bestaande uit 
één plaatsvervangend lid van de in artikel 4 van dit reglement bedoelde keuringscommissie en twee 
juryleden die op de in artikel 3.1 bedoelde lijst voorkomen. Van de twee laatstgenoemde juryleden 
wordt één lid tot voorzitter benoemd. Ook wordt een andere dierenarts aangewezen. 
 
Artikel 18 
Vervallen. 
 
Artikel 19 
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De her- en nakeuring geschiedt binnen 4 weken na de eerste keuring. De datum van de her- en 
nakeuring wordt tegelijk met de datum van de centrale keuring vastgesteld en gepubliceerd. 
 
SPERMA-ONDERZOEK 
Artikel 20.1  
Voor 1 maart dienen de hengsten die voor de verrichtingsproef zijn aangewezen en de hengsten die 
op de CHK voorlopig veterinair zijn goedgekeurd voor een F-register deklicentie zich te onderwerpen 
aan een sperma-onderzoek. Het sperma-onderzoek omvat tevens een onderzoek van het 
geslachtsapparaat. De kosten komen voor rekening van de eigenaar. 
 
Artikel 20.2  
De uitslag van het onderzoek wordt, zodra deze bekend is aan de eigenaar van de hengst 
medegedeeld en in de eerstvolgende Forester gepubliceerd. 
 
Artikel 20.3  
Blijkt het bevruchtend vermogen afwezig te zijn dan vervalt het recht om aan de verrichtingsproef deel 
te nemen, tenzij uit een contra-expertise blijkt dat het sperma aan de minimale eisen voldoet. De 
kosten komen voor rekening van de eigenaar en de contra-expertise dient door hem zelf te worden 
aangevraagd 
 
Artikel 20.4  
Zowel het eerste onderzoek als de contra-expertise dient te worden uitgevoerd door instanties die 
daarvoor door het bestuur gekwalificeerd worden geacht. 
 
GETORDEERDE TESTIKEL  
Artikel 20.5 
Wanneer tijdens het onderzoek van het geslachtsapparaat zoals vermeld in artikel 20.1. een 
eenzijdige getordeerde testikel wordt geconstateerd, vervalt daardoor niet het recht om aan de 
verrichtingsproef deel te nemen, tenzij sprake is van twee ongelijke testikels. In dat laatste geval is het 
één keer mogelijk om een second opinion te laten verrichten op de Universiteit te Utrecht. De kosten 
van dit onderzoek komen voor rekening van de eigenaar van de hengst. De uitspraak hiervan is 
bindend. Bij een tweezijdige getordeerde testikel bestaat de mogelijkheid van second opinion niet. 
 
BLOEDGROEPENONDERZOEK 
Artikel 20a.1 
Ter verificatie van de afstamming dient het bloedgroepenpatroon dan wel een DNA-test te worden 
afgenomen  door een door het bestuur aan te wijzen erkend laboratorium: 
a Van alle hengsten nadat ze voor de eerste maal voor de dekdienst zijn goedgekeurd en voordat 

ze in het stamboek worden ingeschreven. 
b Van alle merries waarvan voor de eerste maal een zoon is goedgekeurd voor het dekken van 

merries. 
c Van alle hengsten en de beiden ouders van deze hengsten, waarvoor dekbescheiden worden 

aangevraagd om te mogen dekken voor het F-register of wedstrijdregister.  
d Van 1 op de 2000 van de in enig jaar ingeschreven veulens  met een minimum van 5, welke 

middels loting worden aangewezen. 
 
Artikel 20a.2  
Het bestuur kan vaststelling van het bloedgroepenpatroon dan wel een DNA-test verlangen van alle 
andere ingeschreven c.q. ter inschrijving aangeboden dieren waarvan gerede twijfel bestaat over de 
juistheid van de afstamming. 
 
Artikel 20a.3  
Indien eigenaren hun medewerking aan een dergelijk onderzoek weigeren of indien bij het onderzoek 
blijkt dat het bloedgroepenpatroon of DNA-profiel niet overeenkomt met de opgegeven afstamming, 
dan heeft het bestuur het recht ten aanzien van het dier en afstammelingen; 
- de afstamming te wijzigen. 
- de inschrijving te weigeren. 
- de inschrijving ongedaan te maken. 
 
METEN STOKMAAT  
Artikel 21 
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De hengsten worden bij inschrijving in het stamboek, alsook daarna jaarlijks tot en met de leeftijd van 
6 jaar gemeten. Tot aan de inschrijving in het stamboek dienen de hengsten onbeslagen ter meting te 
worden aangeboden. Na inschrijving in het stamboek mag een hengst beslagen ter meting worden 
aangeboden. 
Het bestuur benoemt hier de meter. Beroep op de uitspraak van de meting is uitsluitend mogelijk op 
dezelfde dag dat de meting plaatsvond en wel voor het einde van de keuring. De eigenaar heeft dan 
het recht om een second opinium meting te laten uitvoeren bij de Universiteitskliniek voor paarden in 
Utrecht. De uitslag van die meting is alleen bindend voor dat betreffende kalender jaar en kan het 
daaropvolgende jaar; indien de hengst wederom gemeten zou moeten worden conform de 
reglementen, dus niet dienen als vrijstelling van die meting. Indien het beroep op de meting gegrond 
blijkt te zijn, dan komen de kosten die de universiteit in rekening brengt voor rekening van de 
vereniging. In het andere geval zijn de kosten voor rekening van de eigenaar. 
 
Artikel 22   
De keuring in het algemeen.  
De jury is bevoegd tot het verwijderen uit de keuringsbaan van; 
a. De begeleider en/of aandrijver die zich naar hun mening onbehoorlijk gedraagt c.q. gedragen en 

of uitlaat c.q. uitlaten. 
b. De pony wanneer deze naar het oordeel van de jury op ontoelaatbare wijze is opgemaakt, 

getoiletteerd, dan wel wanneer gepoogd is de staartdracht op onnatuurlijke wijze omhoog te 
brengen, kan dit leiden tot; 

 -  bij merries, verwijdering uit de ring. 
 -  afkeuren van een hengst. 
c.  een pony welke duidelijk onregelmatigheid in de beweging vertoont en daardoor beoordeling 

onmogelijk maakt. 
Op de beslissing van de jury wat betreft het voorgaande is geen beroep mogelijk. De jury zal hiervan 
een gemotiveerd verslag uitbrengen aan het bestuur. 
 
DOPINGREGLEMENT 
Artikel 23 
Door in te schrijven op een door of vanwege de vereniging georganiseerde evenement wordt de 
eigenaar geacht te hebben verklaard dat het door het bestuur opgestelde dopingreglement van 
toepassing is op hemzelf, op zijn vertegenwoordiger alsmede op de door hem ingeschreven pony en 
op ieder die zich manifesteert als begeleider van de pony. Het is de eigen verantwoordelijkheid van elk 
der hiervoor genoemde personen kennis te nemen van dit reglement en dit zo nodig aan te vragen bij 
het bestuur. 
 
Ten einde het gebruik van doping te ontmoedigen c.q. te voorkomen maakt het hiernavolgende 
onderdeel uit van de deelnamevoorwaarden: 
 
Preambule:  
Het Nederlands New Forest pony stamboek heeft als doelstelling het gebruik en de fokkerij van de 
New Forest pony te bevorderen. Het fokken in het algemeen maar zeker van een gebruikspony 
veronderstelt dat bij de selectie hoge eisen gesteld worden aan de gezondheid van de pony’s. Pony’s 
die ongewenste eigenschappen vererven dienen niet ingezet te worden in de fokkerij. Voor een 
objectieve beeldvorming is het ongewenst dat met behulp van stimulerende middelen de ontwikkeling 
en de prestaties van de dieren op kunstmatige wijze wordt beïnvloed. Een dergelijke handelwijze 
belemmert het zicht op de natuurlijke aanleg van het fokmateriaal en dit kan het gebruik van pony’s 
met een kwalitatief geringere natuurlijke aanleg bevorderen ten koste van pony’s met een grotere 
natuurlijke aanleg voor prestaties en raskenmerken.  
Deelname aan een door het stamboek georganiseerd evenement impliceert dat de deelnemer het 
uitgangspunt van een faire competitie voor zowel zijn/haar pony(‘s) als voor eigenaren onderschrijft en 
ieder verboden gebruik van stimulerende middelen door hem/haar achterwege zal worden gelaten. 
 
Rechten en verplichtingen van het stamboek en de deelnemer. 
De eigenaar van een of meerdere aan een evenement deelnemende pony(‘s) verklaart door deelname 
dat het stamboek gerechtigd is: 

1. Monsters van stofwisselingsproducten of bloed van een deelnemende pony te laten afnemen 
door een daartoe gekwalificeerde onafhankelijke dierenarts, die zorg zal dragen dat deze 
monsters onderzocht zullen worden door een onafhankelijke onderzoeksinstelling, indien naar 
het oordeel van de juryleden in functie daartoe aanleiding is, hoe dan ook. 
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2. Deze monsters te laten onderzoeken op de aanwezigheid van middelen die voorkomen op de 
officiële lijst van verboden stimulerende middelen van de FEI. 

3. Bij constatering van het gebruik van dergelijke middelen door een hengst, merrie of ruin 
ongeacht de leeftijd, behoudens in nader te noemen omstandigheden, de behaalde resultaten 
op het betreffende evenement, nietig te verklaren. 

4. Bij weigering door de eigenaar om mee te werken aan de afname als onder 1 bedoeld, de 
onder 3 genoemde sancties toe te passen. 

 
Het voorbehoud in zake nader te noemen omstandigheden betreft het op voorschrift van een 
veterinair toepassen van geneesmiddelen, waarvan het gebruik tijdig voor de deelname aan het 
evenement is gemeld en naar het oordeel van de stamboekveterinair niet tot uitsluiting van het 
evenement hoeft te leiden. Voor het geval dat naar het oordeel van de veterinair door het gebruik van 
gemelde stoffen de faire competitie niet verzekerd is, wordt de deelnemer geacht zijn pony(’s) te 
hebben teruggetrokken. 
  
De eigenaar verklaart door deelname aan evenementen van het Nederlands New Forest Pony 
Stamboek, dat het risico van de aanwezigheid verboden stoffen uitsluitend voor zijn rekening komt, 
ongeacht de vraag of hij zich hiervan bewust is geweest voor of tijdens het betreffende evenement en 
dat hij afziet van ieder rechtsmiddel ter betwisting van de uitkomst van het onderzoek als bedoeld in 
deze overeenkomst alsmede het oordeel van de stamboekveterinair in zake de gemelde 
geneesmiddelen. 
 
PREDIKATEN 
Artikel 24  
De vereniging kent de volgende onderscheidingen: 
Hengsten: preferent, keur, 1e premie, 2e premie, 3e premie, prestatie-dekhengst, prestatie fokhengst. 
Merries: preferent, kroon, ster, 1e premie, 2e premie, 3e premie, prestatiepony, prestatiefokmerrie. 
Ruinen: ster, 1e  premie, 2 e  premie, 3 e  premie, prestatiepony. 
 
NAKOMELINGENONDERZOEK MIDDELS LINEAIR SCOREN  
Artikel 25 
In het 5e dekjaar (dus nadat er van twee jaargangen 3-jarigen zijn) worden van alle nakomelingen van 
3-jaar en ouder van een hengst de beschikbare  lineaire scores (met een minimum van 5) beoordeeld 
door de HKC. De HKC maakt een korte rapportage op van de bevindingen en doet op basis van deze 
lineaire scores een advies (goedkeuren of afkeuren) aan het AB. Het AB besluit of de hengst definitief 
goedgekeurd wordt of afgekeurd. Het rapport incl. advies en besluit worden in de Forester en op de 
website gepubliceerd. De lineaire scores worden (bij voldoende nakomelingen) tussentijds door de 
HKC nog twee keer geactualiseerd en gepubliceerd na 10 resp. 20 gescoorde nakomelingen van 3-
jaar en ouder. 
Hengsten die in het vijfde dekjaar onvoldoende nakomelingen met een lineaire score hebben, blijven 
goedgekeurd, maar mogen niet deelnemen aan het kampioenschap op de CHK. Zij komen niet voor 
andere predikaten in aanmerking, dan de predikaten prestatiehengst en prestatiefokhengst. 
 
PREDIKATEN M.B.T. HENGSTEN 
Artikel 26  
Voorzover de toekenning van een predikaat in één van de navolgende artikelen afhankelijk wordt 
gesteld van eisen die gesteld worden aan de nakomelingen wordt met nakomelingen bedoeld 100 % 
New Forest pony’s welke staan ingeschreven bij het moederstamboek of een door haar erkend 
stamboek. 
 
Artikel 27  
a. Het predikaat keurhengst. 
 Drie jaar nadat het verplichte afstammelingenonderzoek heeft plaats gevonden en een hengst 

eerste premiewaardig is bevonden kan deze het predikaat ‘keurhengst’ ontvangen. Elk jaar voor 
de hengstenkeuring zal door de hengstenkeuringscommissie worden bepaald welke hengsten 
in aanmerking komen voor het predikaat ‘keurhengst’. Zij beoordeelt dit aan de hand van: 
• de resultaten van het afstammelingenonderzoek en het lineair scoren; 
• de predikaten van de nakomelingen in relatie tot het aantal geregistreerde nakomelingen 

(vb); 
• de predikaten van de nakomelingen in relatie tot het aantal stamboekopnames; 
• de resultaten van de geïnventariseerde kruisjesformulieren c.q. het lineair scoren, minimaal 

20 waarnemingen. 
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 Het keurschap kan alleen worden verleend aan hengsten die op het moment van aanwijzing zijn 
goedgekeurd. 

 
b. Het predikaat preferentschap. 
 Een 12-jarige of oudere hengst kan preferent worden verklaard. Elk jaar voor de 

hengstenkeuring zal door de hengstenkeuringscommissie worden bepaald welke hengsten in 
aanmerking komen voor het predikaat ‘preferent’. Zij beoordeelt dit aan de hand van: 
• de resultaten van het afstammelingenonderzoek en het lineair scoren: 
• de predikaten van de nakomelingen in relatie tot het aantal geregistreerde nakomelingen 

(vb); 
• de predikaten van de nakomelingen in relatie tot het aantal stamboekopnames; 
• de resultaten van de geïnventariseerde kruisjesformulieren c.q. het lineair scoren, 

minimaal 35 waarnemingen; 
• de hengst dient duidelijk een positief stempel te drukken op de fokkerij. 

 Het predikaat preferent kan ook postuum aan een hengst worden verleend. 
 
c.  Prestatie dekhengst. 

Een hengst kan tot prestatie dekhengst worden verklaard, indien hij in één van de disciplines Z  
met 5 winstpunten is. 

 
d.  Prestatie fokhengst. 

Een hengst kan tot prestatie fokhengst worden verklaard, indien 10 afstammelingen van de 
hengst in één van de disciplines M zijn gestart en daar 5 winstpunten in hebben behaald. Voor 
de klasse M wordt ten aanzien van pony’s in de categorie A en B, die gereden worden onder het 
zadel, in de dressuur L2 + 15 en bij het springen L + 15 gelezen. Het predikaat prestatie 
fokhengst kan ook postuum worden verleend. 

 
Artikel 28:  
Zolang een hengst niet heeft voldaan aan de verplichting om zich tijdens de CHK onder het zadel te 
presenteren in een speciaal uitgeschreven rubriek voor hengsten die de verrichtingen hebben 
gehaald, kan hij niet worden gepremieerd of een predikaat als bedoeld in artikel 27 verwerven. 
 
PREDIKATEN M.B.T. MERRIES  
Artikel 29 
Het predikaat stermerrie. 
Op de Centrale Keuring zullen uit de 3-jarige en oudere 1e premiemerries, de stermerries worden 
aangewezen.  
 
Artikel 30 
Het predikaat kroonmerrie. 
Een 3-jarige of oudere 1e premie merrie kan op de Centrale Merrie Keuring het ster predikaat worden 
verleend en als zij voldoet aan de daarvoor geldende criteria, ook worden aangewezen als voorlopige 
kroonmerrie. 
Het predikaat "kroon" wordt verleend indien een voorlopige kroonmerrie de verrichtingsproef met 
voldoende resultaat heeft afgelegd. De proef mag maximaal tweemaal worden afgelegd.  
De verrichtingsproef ter verkrijging van het kroon-predikaat is af te leggen onder het zadel of als 
aangespannen proef met een vierwielige wagen. De eisen ten aanzien van deze proef, zowel onder 
het zadel als aangespannen, worden door het bestuur bepaald. 
 
Stermerries, die (nog) niet zijn aangewezen als voorlopige kroonmerrie, kunnen de verrichtingsproef 
op vrijwillige basis afleggen. Worden deze stermerries in een later stadium aangewezen als voorlopig 
kroonmerrie, dan krijgen zij direct het predikaat "kroon". De proef mag ook hierbij maximaal tweemaal 
worden afgelegd. 
 
Een 12-jarige of oudere merrie welke ster wordt verklaard, kan op grond van haar sportverrichting (in 
de discipline Z-dressuur en springen + 1 winstpunt of in de discipline mennen Z-dressuur en mennen 
Z-vaardigheid + 1 winstpunt) dan ook dezelfde dag het kroonschap werven, mits aan de vereiste 
exterieur criteria voor voorlopig kroon wordt voldaan. 
 
De pony wordt in de verrichting beoordeeld op de volgende onderdelen: 
a.  1- karakter 
     2- temperament en gehoorzaamheid 
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     3- houding en wendbaarheid 
b.  de ruimte van de stap 
c.  de ruimte van de draf 
d.  de ruimte van de galop 
e.  het losspringen van de hindernissen op beide zijden 
f.  het springen onder de man van een eenmalig springparcours 
g.  de vlakke baangalop van 1500 meter met acht natuurlijke hindernissen 
h.  algemene indruk 
 
Een A-premie wordt verkregen als: 
het gemiddelde der toegekende cijfers tenminste een 8 bedraagt en bij de punten a t/m d niet meer 
dan 2 zevens voorkomen en geen cijfer lager dan een 7. 
 
Een B-premie wordt verkregen als: 
het gemiddelde der toegekende cijfers tenminste een 7 bedraagt en bij de punten a t/m d niet meer 
dan 2 zessen voorkomen en geen cijfer lager dan een 6. 
 
Een C-premie wordt verkregen als: 
het gemiddelde der toegekende cijfers tenminste een 6 bedraagt. Geen der cijfers voor de onderdelen 
a t/m d mag lager zijn dan een 6. 
 
De proef wordt als onvoldoende beschouwd als: 
het gemiddelde der cijfers of één der gegeven cijfers voor de onderdelen a t/m d lager is dan een 6.  
 
Beoordeling aangespannen kroonproef: 
De pony  wordt beoordeeld op de volgende onderdelen: 
a. 1 - karakter 
  2 - temperament en gehoorzaamheid 

3 - houding en wendbaarheid 
b.  wijze van gaan in stap 
c.  wijze van gaan in draf 
d.  wijze van gaan in galop 
e.  het losspringen van de hindernissen op beide zijden 
f.  het vlakkebaantrajekt, gelet wordt op de manier van galopperen, de gehoorzaamheid, het 

nemen van de wendingen en de conditie na afloop van dit onderdeel. 
g.  algemene indruk 
 
Zie reglement voorlopige kroonmerries. 
 
Artikel 31 
Het predikaat preferent. 
Een merrie kan preferent worden verklaard, wanneer zij door haar nakomelingen: 
- verwekt door 3 verschillende hengsten minimaal 12 punten behaalt. 
- verwekt door 2 verschillende hengsten minimaal 15 punten behaalt. 
- verwekt door 1 hengst 18 punten behaalt. 
Voor de puntentelling geldt: drie jaar of oudere 1e premie merries -3 punten, drie jaar of oudere 1e 
premieruinen -3 punten, hengsten, welke tijdens de voorkeuringen na de eerste bezichtiging 
sterwaardig verklaard zijn -4 punten, stermerrie en sterruin -4 punten, kroonmerrie -5 punten, 
goedgekeurde zoon -5 punten. Voor de puntentelling geldt alleen het hoogste puntenaantal van de 
nakomeling. Voor de puntentelling geldt dat het predikaat van de nakomelingen, behoudens die van 
een goedgekeurde zoon, in Nederland behaald moet zijn. Het predikaat preferent kan ook postuum 
worden verleend. 
 
Artikel 32  
Het predikaat elite. 
Een merrie kan elite worden verklaard wanneer zij door haar nakomelingen, verwekt door minimaal 3 
verschillende hengsten, 30 punten heeft behaald. De puntentelling is gelijk aan die voor het 
preferentschap merries. Het predikaat elite kan ook postuum worden verleend. 
 
Artikel 33  
Van de keuring voor opname in het importboek: 
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Registratie van ingevoerde New Forest Pony's zal alleen geschieden als deze vergezeld zijn van stam-
boekpapieren van door het moederstamboek erkende New Forest pony stamboeken. 
 
Artikel 34 
De secretaris van de vereniging doet aan de aanvrager mededelingen van de plaats, datum en uur 
van de keuringen, zo vroegtijdig als voor een goed verloop van de keuring is gewenst. 
 
Artikel 35  
Het stamboekpapier en het bewijs van inschrijving zal niet aan de eigenaar in bewaring worden 
gegeven voordat de importheffing is betaald. 
 
Artikel 36  
Bij de keuring voor opname in het importboek zal de beoordeling geschieden overeenkomstig de in 
artikel 10 van dit reglement daaromtrent gegeven richtlijnen. 
 
Artikel 37  
De keuringscommissie draagt zorg dat terstond na de keuring aan de secretaris van de vereniging het 
resultaat daarvan wordt medegedeeld, waarbij zij in bijzonder te kennen geeft of naar haar oordeel de 
pony wat type betreft, voldoet aan het gestelde in artikel 9 van het stamboekreglement. 
 
Artikel 38  
De secretaris zal zo spoedig mogelijk aan de aanvrager de uitslag van de keuring bekendmaken. 
 
Artikel 39  
Van de eigenaren van eventueel niet gekeurde geïmporteerde pony's zal tegelijk met de keuringen 
voor opname in het stamboek gelegenheid worden gegeven de pony's ter keuring aan te bieden. Een 
herkeuring is slechts mogelijk in het jaar volgende op de afkeuring. In geval van afkeuring zal dit op 
het stamboekpapier worden vermeld door middel van vermelding van het jaar van de afkeuring in de 
rechter bovenhoek. 
 
Artikel 40  
Van de keuring voor opname in het stamboek. 
De secretaris van de vereniging zal de door het bestuur bepaalde plaats, datum en uur bekendmaken. 
Wanneer de keuring voor opname in het stamboek gescheiden wordt gehouden van de 
premiekeuringen zal er naar worden gestreefd deze te doen plaatsvinden in de maanden april en mei. 
 
Artikel 41 
De secretaris van de vereniging doet aan de aanvrager mededeling van de plaats, datum en uur van 
de keuring, zo vroegtijdig als voor een goed verloop van de keuring is gewenst, doch minstens 4 
weken voor de keuringsdag. 
 
Artikel 42  
a) Bij keuring voor opname in het stamboek zal de beoordeling geschieden overeenkomstig de in 

artikel 11 van dit reglement daaromtrent gegeven richtlijnen. 
b) Bij keuring voor opname in het stamboek dient een pony onbeslagen te worden getoond, tenzij 

de leeftijd van een merrie of ruin op het moment van inschrijven 4 jaar of ouder is. Na de meting 
wordt één centimeter in mindering gebracht vanwege het beslag. 

 
Artikel 43  
De keuringscommissie draagt zorg dat terstond na de keuring aan de secretaris van de vereniging het 
resultaat daarvan wordt medegedeeld. 
 
Artikel 44  
De secretaris van de vereniging zal zo spoedig mogelijk aan de aanvrager de uitslag van de keuring 
bekend maken. 
 
Artikel 45  
Indien een pony niet opname waardig is, is herkeuring slechts mogelijk in het jaar volgend op de 
afkeuring. In geval van afkeuring zal dit op het stamboekpapier worden vermeld door middel van 
vermelding van het jaar van de afkeuring in de rechter bovenhoek. 
 
Artikel 46  
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Van de premie- en andere stamboekkeuringen. 
Naast de in het premieplan, zijnde een bijlage van het stamboekreglement genoemde keuringen, kan 
het bestuur van de vereniging "op voordracht van de jury" aan de pony's onderscheidingen verlenen 
op de door haar hiertoe aangewezen premie- en stamboekkeuringen. De onderscheidingen, verleend 
op de centrale keuring voor hengsten en de regionale keuring voor merries en veulens, worden 
aangetekend in de registers van de vereniging en op de stamboekpapieren. 
 
Artikel 47  
De data van de keuringen worden minstens 10 weken van te voren bekend gemaakt aan de leden. 
 
Artikel 48  
Vervallen. 
 
Artikel 49  
Juryleden voor keuringen, niet geregeld in dit reglement, kunnen worden aangewezen door de 
organisatoren van de keuringen, met dien verstande dat de juryleden als zodanig moeten zijn gekozen 
volgens artikel 3 van dit reglement. Het dagelijks-bestuur der vereniging is bevoegd afwijkingen 
hiervan toe te staan. 
 
Artikel 50  
De wijze van keuren, alsmede de aan te leggen maatstaven op keuringen, bedoeld in artikel 49 van dit 
reglement moet geschieden zoals in dit reglement is bepaald. 
 
Artikel 51  
Het prestatiepredikaat : Prestatiepony: 
Een merrie, een niet goedgekeurde hengst of een ruin kan tot prestatiepony worden verklaard, indien 
zij/hij in één van de disciplines in de klasse Z, 1 winstpunt heeft behaald. Voor de klasse Z wordt ten 
aanzien van pony’s in de categorie A en B, die gereden worden onder het zadel in de dressuur L2 + 15 
en bij het springen L + 15. 
 
Artikel 52  
Het prestatiepredikaat : Prestatie-fokmerrie: 
Een merrie wordt tot prestatie fokmerrie verklaard, indien twee van haar nakomelingen in één van de 
disciplines in de klasse M zijn gestart en daar 5 winstpunten in hebben behaald. Voor de klasse M 
wordt ten aanzien van pony’s in de categorie A en B, die gereden worden onder het zadel, in de 
dressuur L2 + 15 en bij het springen L + 15 gelezen. Het predikaat prestatie fokmerrie kan ook 
postuum worden verleend. 
 
Artikel 53  
Bij de toekenning van de prestatie predikaten: prestatie fokhengst en prestatie fokmerrie bestaat de 
mogelijkheid om prestaties behaald door nakomelingen in het buitenland mee te laten tellen voor 
toekenning van dit predikaat. Het Bestuur beslist op voordracht van de Fokraad over het vergelijkbare 
sportniveau. Zodra hierover een beslissing is genomen zal deze worden opgenomen in een lijst. Deze 
wordt actueel gepresenteerd op de website van de vereniging. Pas als de prestatie is opgenomen op 
de lijst kan een aanvrager van het predikaat met een bewijs van de sportfederatie van het betreffende 
land, waaruit blijkt dat een combinatie ook daadwerkelijk een bepaald niveau heeft bereikt het 
prestatie fokpredikaat aanvragen. 
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PREMIEPLAN 
 
RUBRIEKENINDELING HENGSTENPREMIEKEURING 
Artikel 1  
De hengsten worden ingedeeld in de navolgende rubrieken 
Rubriek 1: 3-jarige en oudere niet goedgekeurde hengsten. 
Rubriek 2: 4- en 5-jarige hengsten. 
Rubriek 3:  6 jaar en oudere hengsten, waarvan nog geen rapportage lineair scoren is opgemaakt of 

waarvan onvoldoende driejarige nakomelingen zijn gescoord. 
Rubriek 4:  8-jarige t/m 12-jarige hengsten met rapportage lineair scoren. 
Rubriek 5:  13-jaar en oudere hengsten. 
Rubriek 6: in het buitenland goedgekeurde hengsten, die niet in Nederland afgekeurd mogen zijn op 

basis van artikel 2.2 lid b van het stamboekreglement.  
Bovenstaande rubrieken worden gesplitst in grote en kleine maat. 
 
Artikel 2 
RUBRIEK 1 
De hengsten die op de CHK worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, worden geplaatst 
op catalogusvolgorde.  
 
Artikel 3 
RUBRIEK 2 t/m 6 
De 4-jarige en oudere reeds goedgekeurde hengsten, die nog niet zijn onderworpen aan het 
afstammelingenonderzoek, worden geplaatst op exterieur en verrichtingsresultaten. 
 
Artikel 4 
RUBRIEK 7 
De 8-jarige hengsten, waarvan met voldoende resultaat de rapportage lineair scoren van de 
nakomelingen is opgemaakt, worden geprimeerd op grond van het exterieur, de verrichtingsresultaten 
en de rapportage lineair scoren van de nakomelingen. Op latere leeftijd goedgekeurde hengsten 
worden in het jaar volgend op de rapportage lineair scoren van de nakomelingen in hun leeftijdsrubriek 
geprimeerd. 
De keuringscommissie heeft de bevoegdheid op grond van fokresultaten te besluiten deze in beginsel 
definitieve premie alsnog te wijzigen. Een dergelijke wijziging kan slechts éénmaal plaatsvinden. 
 
Artikel 5 
RUBRIEK 8 
De 9- t/m 12-jarige hengsten worden geplaatst op grond van het exterieur, de verrichtingsresultaten 
en de fokresultaten. 
 
Artikel 6 
RUBRIEK 9 
13-Jarige en oudere hengsten worden ter goedkeuring aangeboden en niet meer geplaatst. 
 
Artikel 7 
KAMPIOENSKEURING 
De kampioen van de CHK wordt gekozen uit de 1A geplaatste hengsten uit de rubrieken 2 t/m 4. 
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RUBRIEKINDELING MERRIE- EN VEULENKEURING 
Artikel 8 
De veulens, merries en ruinen worden ingedeeld in de onderstaande rubrieken: 
Rubriek 1:  hengstveulens geboren voor 1 mei 
Rubriek 2:  hengstveulens geboren op of na 1 mei 
Rubriek 3:  merrieveulens geboren voor 1 mei 
Rubriek 4:  merrieveulens geboren op of na 1 mei 
Rubriek 5:  1-jarige merries 
Rubriek 6:  2-jarige merries 
Rubriek 7A:  3-jarige merries met veulen, grote maat 
Rubriek 7B:  3-jarige merries met veulen, kleine maat 
Rubriek 8A:  3-jarige merries zonder veulen, grote maat 
Rubriek 8B:  3-jarige merries zonder veulen, kleine maat 
Rubriek 9A:    4 jarige en oudere merries met veulen, grote maat 
Rubriek 9B:    4 jarige en oudere merries met veulen, kleine maat 
Rubriek 10A:  4 jarige en oudere stamboekmerries zonder veulen, grote maat 
Rubriek 10B:  4 jarige en oudere stamboekmerries zonder veulen, kleine maat 
Rubriek 11A:  4 jarige en oudere stermerries met veulen, grote maat 
Rubriek 11B:  4 jarige en oudere stermerries met veulen, kleine maat 
Rubriek 11C:  4 jarige en oudere stermerries zonder veulen, grote en kleine maat 
Rubriek 12A:  4 jarige en oudere kroonmerries met veulen, grote maat 
Rubriek 12B:  4 jarige en oudere kroonmerries met veulen, kleine maat 
Rubriek 12C:  4 jarige en oudere kroonmerries zonder veulen, grote en kleine maat 
Rubriek 13A:  stamboekruinen 
Rubriek 13B:  sterruinen of ruinen die als hengst op de JHK sterwaardig zijn bevonden  
Rubriek 14:  fokgroepen (moeder met 3 geregistreerde New Forest nakomelingen) 
Rubriek 15:  Wedstrijdregister pony’s 
 
Artikel 9 
In de rubrieken 1 tot en met 10B wordt geplaatst op kwaliteitsvolgorde alsmede op de regionale 
keuring geprimeerd. De 1e-premie merries van drie jaar en ouder mogen naar de centrale keuring en 
kunnen daar, mits ingeschreven in het stamboek, het sterpredikaat toegekend krijgen. Tevens kan 
voor deze merries aanwijzing plaatsvinden als voorlopige kroonmerrie.  
In de rubrieken 11A tot en met 12C wordt geplaatst op kwaliteitsvolgorde. De jury wijst aan, indien het 
een regionale keuring betreft, welke merrie(s) van deze rubrieken naar de centrale keuring mag c.q. 
mogen. 
 
RUBRIEKINDELING RUINEN 
Artikel 10 
In de rubriek 13A wordt geplaatst op kwaliteitsvolgorde alsmede op de regionale keuring geprimeerd. 
De 1e-premie ruinen mogen naar de centrale keuring en kunnen daar het sterpredikaat toegewezen 
krijgen. In rubriek 13B wordt geplaatst op kwaliteitsvolgorde. De jury wijst aan, indien het regionale 
een keuring betreft, welke ruin(en) van deze rubriek naar de centrale keuring mag c.q. mogen. 
 
CENTRALE KEURING 
Artikel 11 
Op de centrale keuring wordt uitsluitend geplaatst. Het bestuur bepaalt, middels het vraagprogramma, 
de aan deze plaatsing verbonden prijzen.  
 
RUBRIEKKAMPIOENEN 
Artikel 12 
De volgende kampioenen worden aangewezen: 
A- het beste veulen 
B - de beste 1 en 2 jarige 
C - de beste 3 jarige 
D - de beste 4 jaar en oudere niet zogende 
E - de beste 4 jaar en oudere zogende merries grote maat 
F - de beste 4 jaar en oudere zogende merries kleine maat 
G - de dagkampioen 
De kampioen van de keuring wordt gekozen uit de rubrieken 4-jaar en oudere merries met veulen. 
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DAGKAMPIOENSCHAP 
Artikel 13 
De op kop geplaatste zogende merries van de rubrieken 9A, 9B, 11A, 11B, 12A, 12B strijden om het 
dagkampioenschap. Slechts 1e-premiemerries kunnen deelnemen aan de strijd om het 
dagkampioenschap. 
 
AANVULLING 
Artikel 14 
Pony’s welke deelnemen aan aangespannen rubrieken op de regionale en de centrale keuringen 
alsmede op de fok- en sportdagen dienen minimaal 3 jaar te zijn.  
 
SLOTARTIKEL 
Artikel 15 
Het bestuur is bevoegd, indien dit een goed verloop van de keuringen bevordert, rubrieken te splitsen. 
 


