
STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

zaaknummer : 29769 

Heden, zeven augustus tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, 	  

mr. Stephanie Denise Scheiberlich, notaris te Harderwijk. 	  

1. de heer Albert Hakkert, geboren te Wierden op zevenentwintig november 	 

negentienhonderd vierenveertig (27-11-1944), wonende Esweg 58 te 7441 GE 

Nijverdal, gehuwd, en heeft zich gelegitimeerd met Nederlands rijbewijs, 	 

nummer: 5051655448, uitgegeven te Hellendoorn op zeven mei tweeduizend 

vijftien (07-05-2015), 	  

2. de heer Hendrik Schoonhoven, geboren te Oldebroek op negenentwintig 	 

september negentienhonderd achtenzestig (29-09-1968), wonende 	 

Schoonrewoerdse Kerkweg 1b te 4143 MN Leerdam, ongehuwd en geen 	 

geregistreerd partner, en heeft zich gelegitimeerd met Nederlands rijbewijs, — 

nummer: 4005156600, uitgegeven te Leerdam op zesentwintig februari 	 
tweeduizend tien (26-02-2010), 	  

te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk interim voorzitter en 

interim secretaris van na te melden vereniging. 	  

De verschenen personen verklaarden. 	  

Inleiding 	  

De algemene ledenvergadering van de vereniging: Het Nederlands New 	 
Forest Pony Stamboek,  statutair gevestigd te Zaltbommel, feitelijk gevestigd - 

Hanestreek 6 te 8435 VW Donkerbroek, ingeschreven in het handelsregister — 

onder nummer 40506535, heeft op vierentwintig juni tweeduizend vijftien 	 

(24-06-2015) op statutaire wijze besloten de statuten van de vereniging te 	 
wijzigen. 	  

De vereniging is opgericht bij akte op één juli negentienhonderd zevenenvijftig 

(01-07-1957). 	  

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twee augustus tweeduizend 	 

zeven (02-08-2007) verleden voor notaris mr. H.E. Meerburg te Werkendam.- 
- 	Van de notulen van voormelde vergadering is een exemplaar aan deze akte — 

gehecht. 	  

Statutenwijziging 	  

Ter uitvoering van gemelde besluiten worden de statuten van de vereniging 	 
gedeeltelijk gewijzigd als volgt. 	  

Artikel 17 komt te luiden als volgt. 	  

FOKRAAD 	  

Artikel 17 	  
1. De vereniging kent een fokraad die het bestuur - gevraagd en ongevraagd - — 

adviseert over foktechnische aangelegenheden. 	  

2. De fokraad bestaat uit vijf (5) leden. Elke regio draagt een lid van de fokraad — 

voor. Het vijfde lid betreft de voorzitter van de hen gstenkeuringscommissie. 	 



Een lid van de fokraad kan niet ook lid zijn van het bestuur. 	  
3. Het bestuur stelt voor de leden van de fokraad een profielschets op. De 	 

regiobesturen dragen op basis van deze profielschets een lid aan uit de 	 
betreffende regio bij het bestuur. Als het bestuur meent dat een voordracht 	 
niet voldoet aan de profielschets dan wel in strijd is met het algemeen belang - 
van de vereniging, kan het bestuur het desbetreffende regiobestuur verzoeken 
een nieuwe voordracht te doen. 	  

4. De leden van de fokraad worden benoemd, geschorst en ontslagen door het 
bestuur. 	  

5. Een lid van de fokraad wordt benoemd voor de duur van drie (3) jaren, met de 
mogelijkheid van een aansluitende herbenoeming voor tweemaal een periode 
van drie (3) jaren. Als een lid niet meer bij de regio hoort door welke hij is 	 
voorgedragen, dan treedt het betreffende lid af. Een regio heeft de 	 
mogelijkheid om haar lid van de fokraad terug te trekken, nadat dit door de 
regiovergadering met een meerderheid van stemmen is bekrachtigd. Het 	 
bestuur wordt geacht dit besluit ten uitvoer te brengen. 	  

6. Een lid van de fokraad is verplicht om op de ledenvergadering van de regio 	 
aanwezig te zijn om vragen te beantwoorden en onderwerpen bespreekbaar te 
maken dan wel om toe te lichten hoe beleid en besluitvorming in de fokraad — 
tot stand zijn gekomen. 	  

7. Een lid van het bestuur fungeert als voorzitter van de fokraad, zonder 	 
stemrecht. Het bestuur kan het voorzitterschap van de fokraad opdragen aan - 
een lid van de fokraad. In dat geval woont het lid van het bestuur de 	 
vergadering van de fokraad bij. De fokraad stelt vanuit haar midden een 	 
secretaris aan. De fokraad kan besluiten om externe adviseurs voor een 	 
vergadering uit te nodigen. 	  

8. De fokraad adviseert de algemene ledenvergadering over het fokdoel (wat 	 
streven we als vereniging na) en adviseert het bestuur over het selectiebeleid - 
en het daarbij te hanteren instrumentarium (hoe gaat de vereniging dat 	 
bereiken). Het advies van de fokraad aangaande het fokdoel is bindend. De 	 
algemene ledenvergadering kan op grond van artikel 23.1. aan het advies het - 
bindend karakter ontnemen met een door een meerderheid van de 	 
uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit. De adviezen van de fokraad — 
met betrekking tot het selectiebeleid en het instrumentarium zijn niet bindend. 

9. De vergaderingen van de fokraad vinden in beslotenheid plaats. Adviezen 	 
worden openbaar gemaakt door het bestuur of door de fokraad na 	 
voorafgaande toestemming van het bestuur. De afgevaardigden handelen in — 
overeenstemming met de aan hen op een regiovergadering gegeven 	 
richtlijnen, maar zijn vrij om - gehoord de discussie tijdens de vergadering van - 
de fokraad - naar bevind van zaken te handelen. 	  

Aan te hechten stukken 	  
- 	voormelde notulen. 	  
Slot 	  
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Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris, de 	 

zakelijke inhoud aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. 	  

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte 	 

geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben 

kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. 	  

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. 	  

WAARVAN AKTE is verleden te Harderwijk op de datum als in het hoofd van deze - 

akte vermeld. 	  

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door 

de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, om elf uur. 	  

(Volgt ondertekening) 



Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: 

Het Nederlands New Forest Pony Stamboek, 

statutair gevestigd te Zaltbommel, 

feitelijk gevestigd Hanestreek 6 te 8435 VW Donkerbroek, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 40506535, 

na statutenwijziging bij akte op 7 augustus 2015 

verleden voor mr. S.D. Scheiberlich, notaris te Harderwijk 

STATUTEN 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1 

De vereniging draagt de naam "HET NEDERLANDS NEW FOREST PONY STAMBOEK" 

en heeft haar zetel te Zaltbommel. 

Zij zal in deze statuten verder wenden 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. 



2 

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 casu quo 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. 

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  
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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. 

Artikel 6.8 

In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het 

lidmaatschap onmiddellijk. 



4 - 

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 twee duizend twee honderd zeventig euro 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 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: 



5 

a. een stamboek; 

b. een veulenboek; 

c. een importboek; 

d. een importveulenboek; 

e. een ruinenboek; 

f. een registratieregister, sectie F; 

g. een sportregister. 

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. 

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. 

organen zijn opgedragen. 

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. 
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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 drie jaar af. Bestuursleden zijn herkiesbaar, maar 

mogen niet langer dan 9 jaar aaneengesloten deel uit maken van het bestuur. Een 

bestuurslid dat 9 jaar deel heeft uitgemaakt van het bestuur kan na 3 jaar opnieuw 

gekozen worden. 

Artikel 14.3 

De voorzitter en secretaris tezamen of hun plaatsvervangers vertegenwoordigen de 

vereniging in en buiten rechte. 

Artikel 14.4 

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. 
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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 casu quo 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 

hoofdredacteur, een hoofdinspecteur en één of meer inspecteurs aanstellen en 

deze geheel of gedeeltelijk uit de verenigingskas bezoldigen. 

FOKRAAD  

Artikel 17 

1. De vereniging kent een fokraad die het bestuur - gevraagd en ongevraagd - 

adviseert over foktechnische aangelegenheden. 

2. De fokraad bestaat uit vijf (5) leden. Elke regio draagt een lid van de fokraad 

voor. Het vijfde lid betreft de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie. 

Een lid van de fokraad kan niet ook lid zijn van het bestuur. 

3. Het bestuur stelt voor de leden van de fokraad een profielschets op. De 

regiobesturen dragen op basis van deze profielschets een lid aan uit de 

betreffende regio bij het bestuur. Als het bestuur meent dat een voordracht 

niet voldoet aan de profielschets dan wel in strijd is met het algemeen belang 
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van de vereniging, kan het bestuur het desbetreffende regiobestuur verzoeken 

een nieuwe voordracht te doen. 

4. De leden van de fokraad worden benoemd, geschorst en ontslagen door het 

bestuur. 

5. Een lid van de fokraad wordt benoemd voor de duur van drie (3) jaren, met de 

mogelijkheid van een aansluitende herbenoeming voor tweemaal een periode 

van drie (3) jaren. Als een lid niet meer bij de regio hoort door welke hij is 

voorgedragen, dan treedt het betreffende lid af. Een regio heeft de 

mogelijkheid om haar lid van de fokraad terug te trekken, nadat dit door de 

regiovergadering met een meerderheid van stemmen is bekrachtigd. Het 

bestuur wordt geacht dit besluit ten uitvoer te brengen. 

6. Een lid van de fokraad is verplicht om op de ledenvergadering van de regio 

aanwezig te zijn om vragen te beantwoorden en onderwerpen bespreekbaar te 

maken dan wel om toe te lichten hoe beleid en besluitvorming in de fokraad tot 

stand zijn gekomen. 

7. Een lid van het bestuur fungeert als voorzitter van de fokraad, zonder 

stemrecht. Het bestuur kan het voorzitterschap van de fokraad opdragen aan 

een lid van de fokraad. In dat geval woont het lid van het bestuur de 

vergadering van de fokraad bij. De fokraad stelt vanuit haar midden een 

secretaris aan. De fokraad kan besluiten om externe adviseurs voor een 

vergadering uit te nodigen. 

8. De fokraad adviseert de algemene ledenvergadering over het fokdoel (wat 

streven we als vereniging na) en adviseert het bestuur over het selectiebeleid 

en het daarbij te hanteren instrumentarium (hoe gaat de vereniging dat 

bereiken). Het advies van de fokraad aangaande het fokdoel is bindend. De 

algemene ledenvergadering kan op grond van artikel 23.1. aan het advies het 

bindend karakter ontnemen met een door een meerderheid van de 

uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit. De adviezen van de fokraad 

met betrekking tot het selectiebeleid en het instrumentarium zijn niet bindend. 

9. De vergaderingen van de fokraad vinden in beslotenheid plaats. Adviezen 

worden openbaar gemaakt door het bestuur of door de fokraad na 

voorafgaande toestemming van het bestuur. De afgevaardigden handelen in 

overeenstemming met de aan hen op een regiovergadering gegeven richtlijnen, 

maar zijn vrij om - gehoord de discussie tijdens de vergadering van de fokraad - 

naar bevind van zaken te handelen. 

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 
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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 Vo 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; 

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; 
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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. 

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 [eggen. 

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. 

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 
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Het bestuur, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering, beslist in 

hoogste ressort over uitlegging van de statuten en reglementen der vereniging. 

Artikel 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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