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STATUTEN VERENIGING
Naam, zetel en duur
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam "Nederlands Stamboek voor IJslandse
Paarden" of bij afkorting: NSIJP.
2. De vereniging is gevestigd te Huis ter Heide in de gemeente Zeist.
Doel en middelen
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de fokkerij en het gebruik
van het IJslandse paard in Nederland op de meest verantwoorde wijze.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het aanleggen en bijhouden van stamboeken voor IJslandse Paarden;
b. het afnemen van verrichtingsproeven en het houden van keuringen;
c. het lidmaatschap van de "FElF", de "lnternational Federation of
lcelandic-Horse Associations";
d. alle overige middelen die de fokkerij en het gebruik van het IJslandse
paard bevorderen.
3. De vereniging zal geen discriminatie, in welke vorm dan ook, toestaan
tussen fokkers van het IJslandse paard en zich houden aan de nationale en
Europese wet-en regelgeving.
Lidmaatschap / donateurschap
Artikel 3
1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden en donateurs. Waar
in deze statuten wordt gesproken van leden worden daarmee bedoeld de
gewone, de jeugdleden en de ereleden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Gewone leden kunnen zijn:
a. natuurlijke personen, die op de eerste dag van het verenigingsjaar de
leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
b. rechtspersonen.
3. Jeugdleden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
Jeugdleden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben behoudens
dat zij geen stemrecht hebben en niet tot lid van Ledenraad of Bestuur
kunnen worden gekozen-overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in
de wet en de Statuten aan leden zijn toegekend en opgelegd, tenzij aldaar
het tegendeel blijkt. Jeugdleden worden -behoudens tijdige opzegging gewone leden in het jaar volgend op het jaar waarin zij de leeftijd van
achttien jaar hebben bereikt.
4. Indien op hetzelfde adres meerdere leden woonachtig zijn, wordt het eerste
lid gezien als een gewoon lid en worden de overige leden gezien als
gezinslid of partnerlid. Gezinsleden hebben dezelfde rechten als gewone
leden, echter zij betalen een gereduceerde contributie en ontvangen geen
verenigingspost.
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5. Indien een gezinslid tevens jeugdlid is wordt het gezien als een
jeugdgezinslid. Jeugdgezinsleden hebben dezelfde rechten als jeugdleden,
echter zij betalen een gereduceerde contributie en ontvangen geen
verenigingspost.
6. Ereleden zijn leden die door de Ledenraad op voorstel van het Bestuur als
zodanig zijn benoemd. Zij kunnen worden vrijgesteld van de verplichtingen
die aan het lidmaatschap verbonden zijn.
7. Donateurs kunnen zijn zij, die zich verbinden tot het geven van een
jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks door de Ledenraad wordt
vastgesteld.
8. Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan
de hoogte jaarlijks door de Ledenraad wordt vastgesteld. De Ledenraad kan
daarbij diverse categorieën vaststellen.
9. Deelname aan officiële NSIJP evenementen is voorbehouden aan leden.
10. Leden kunnen zich kandidaat stellen voor de Ledenraad met inachtneming
van het bepaalde in deze statuten.
Aanvang van het lidmaatschap
Artikel 4
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone leden, jeugdleden en
donateurs. Aanmelding dient te geschieden bij de secretaris van het
Bestuur dan wel bij een door het Bestuur aangewezen
administratiekantoor.
2. Het lidmaatschap en het donateurschap vangen aan op de datum van
acceptatie van de aanmelding door het Bestuur.
3. Bij niet-toelating door het Bestuur tot lid of donateur kan de Ledenraad
met minstens twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen alsnog tot
toelating besluiten.
4. Het Bestuur houdt een register bij van de leden en de donateurs.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van een lid (natuurlijke persoon) dan wel ontbinding
van een lid (rechtspersoon);
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de Vereniging door het Bestuur of;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk bij de
secretaris van het Bestuur dan wel bij een door het Bestuur aangewezen
administratiekantoor; opzegging kan slechts geschieden tegen het eind van
een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste één kalendermaand. Indien een opzegging niet tijdig heeft
plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende verenigingsjaar. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van
het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs niet
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gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging kan plaatsvinden
indien het lid ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdig zijn
contributie of enig ander door hem aan de Vereniging verschuldigd bedrag
voldoet.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
Vereniging handelt, of wanneer een lid de Vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. De ontzetting geschiedt namens de Vereniging door het Bestuur,
dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave
van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand
na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Ledenraad.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
5. Van zijn voornemen tot opzegging van het lidmaatschap en van zijn
voornemen tot ontzetting uit het lidmaatschap, doet het Bestuur onverwijld
schriftelijk mededeling aan het betrokken lid onder opgave van de redenen
die tot het voornemen hebben geleid. Het Bestuur neemt in deze gevallen
zijn besluit tot opzegging respectievelijk ontzetting niet dan nadat een
maand is verstreken sinds de verzending van de in de vorige zin bedoelde
schriftelijke mededeling. Gedurende deze termijn kan het betrokken lid al
die inlichtingen die hij wenselijk acht verstrekken. Het betrokken lid kan
verlangen gedurende de bedoelde termijn door het Bestuur te worden
gehoord; de wens daartoe dient hij schriftelijk te kennen te geven binnen
twee weken na de ontvangst van de gemelde schriftelijke mededeling. Van
het bepaalde in de vorige zinnen van dit lid kan het Bestuur afwijken in
gevallen waarin naar haar oordeel de belangen van de vereniging het uitstel
van het besluit tot opzegging respectievelijk ontzetting niet gedogen.
6. Rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde onmiddellijk
wederzijds door opzegging worden beëindigd.
7. Het Bestuur is bevoegd leden bij handelen in strijd met statuten,
reglementen of verenigingsbesluiten te berispen of te beboeten.
Geldmiddelen
Artikel 6
1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit de contributies van de
leden, subsidies, bijdragen van donateurs en andere inkomsten, zoals in-en
overschrijvingsgelden, waarvan de hoogte door de Ledenraad wordt
vastgesteld.
2. De leden kunnen niet door opzegging van het lidmaatschap de
toepasselijkheid te hunnen opzichte uitsluiten van een besluit van de
Ledenraad waarbij de contributie werd verhoogd.
3. De Ledenraad kan besluiten voor bepaalde categorieën van leden een
korting op de contributie mogelijk te maken.
De Ledenraad
Artikel 7
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1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

De Algemene Vergadering van de Vereniging wordt gevormd door een
Ledenraad, bestaande uit tenminste vijfendertig (35) en ten hoogste veertig
(40) afgevaardigden en een voorzitter.
De gewenste zetelverdeling naar aandachtsgebieden van de Vereniging, het
profiel van de kandidaten voor de Ledenraad, en de wijze van
kandidaatstelling alsmede overige procedurele zaken rond de benoeming
van afgevaardigden zal nader bij Huishoudelijk Reglement worden
vastgesteld.
Tot de taken van de Ledenraad behoren in elk geval:
a. het vaststellen van het meerjaren beleidsplan
b. het (doen) organiseren van tenminste één klankbordbijeenkomst per
jaar.
c. beoordeling van het gevoerde beleid aan de hand van het jaarverslag en
eventuele evaluaties van beleidsplannen.
d. het zo nodig besluiten tot ontbinden van de Vereniging
e. vaststellen van de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en het
dechargeren van het bestuur
f. benoemen van de kascommissie
g. vaststellen van de begroting voor het komend boekjaar
h. voorzien in vacatures in het Bestuur
i. benoemen van de redactie van het verenigingsorgaan
j. het zo nodig besluiten tot wijzigen van de Statuten en Reglementen.
De afgevaardigden worden door en uit de leden gekozen voor een periode
van vier jaar; zij zijn terstond herkiesbaar.
Jaarlijks treedt een kwart van de afgevaardigden volgens een rooster van
aftreden af. De aftredende afgevaardigden zijn evenredig afkomstig uit alle
in de Ledenraad vertegenwoordigde aandachtsgebieden.
De Ledenraad stelt het rooster van aftreden op.
In een tussentijdse vacature zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een
jaar na het ontstaan van de vacature, worden voorzien. De afgevaardigde
die in de tussentijdse vacature wordt gekozen, neemt op het rooster van
aftreden de plaats van zijn voorganger in.
De Ledenraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en
een secretaris.
De voorzitter van de Ledenraad heeft geen stemrecht. De openvallende
plaats van de voorzitter in de Ledenraad wordt ingenomen door de
eerstvolgende op de lijst van gekozenen binnen hetzelfde aandachtsgebied.
Indien er niet meer kandidaten zijn dan het aantal vacatures bedraagt,
worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen. Zijn er meer
kandidaten gesteld, dan wordt door schriftelijke stemming door de leden
beslist wie gekozen zijn. De wijze van stemmen kan in het Huishoudelijk
Reglement nader worden geregeld.
Personen die in dienst zijn van de Vereniging kunnen geen deel uit maken
van de Ledenraad.
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Vergadering van de Ledenraad
Artikel 8
1. De Ledenraad vergadert zo vaak als hij dat nodig acht maar tenminste
éénmaal per jaar, zulks ter vervulling van zijn taken zoals in deze Statuten
zijn bepaald. De wijze van functioneren van de Ledenraad kan nader
worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
2. Vergaderingen worden voorts gehouden zodra tien procent (10%) van de
afgevaardigden de wens daartoe onder opgave van de te behandelen agenda
bij de voorzitter van de Ledenraad kenbaar hebben gemaakt.
3. De afgevaardigden worden voor de vergaderingen van de Ledenraad
schriftelijk en onder vermelding van de te behandelen agenda, opgeroepen
met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De
Ledenraad kan besluiten onderwerpen aan de agenda toe te voegen.
4. De vergaderingen van de Ledenraad kunnen als toehoorder worden
bijgewoond door de leden van de Vereniging. Leden kunnen voor aanvang
van de vergadering het woord voeren bij de Ledenraad. De wijze waarop
leden van dit recht gebruik kunnen maken kan nader worden geregeld in
het Huishoudelijk Reglement.
5. De Ledenraad vergadert jaarlijks tenminste éénmaal met het Bestuur, zulks
ter vervulling van haar taken zoals in deze Statuten bepaald. Deze
vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Ledenraad. De
Ledenraad kan daarnaast vergaderen al dan niet met, of in aanwezigheid
van het Bestuur, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Ledenraad.
6. In het geval zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van
een lid van de Ledenraad, dient het betreffende lid dit te melden aan de
Ledenraad. Het betreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en
besluitvorming te onthouden. De aanwezigheid van het betreffende lid telt
dan ook niet mee ter bepaling van het vereiste quorum voor
besluitvorming.
7. Alle besluiten van de Ledenraad worden, behoudens wanneer het tegendeel
uit de Statuten of het Huishoudelijk Reglement blijkt, genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de
Ledenraad heeft één stem. De Ledenraad kan geen besluit nemen indien
minder dan de helft van de afgevaardigden aanwezig is. In dat geval wordt
besluitvorming uitgesteld tot een volgende vergadering waarbij voor het
nemen van de betreffende besluiten een volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de dan aanwezige afgevaardigden (ongeacht of
dit meer dan de helft van het aantal afgevaardigden is of niet), nodig is.
Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Stemmen bij volmacht is
niet toegestaan. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Het Referendum
Artikel 9
1. De Ledenraad casu quo het Bestuur kan, mits zij daartoe besluit met
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
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tenminste twee/derde van de afgevaardigden casu quo bestuursleden
aanwezig is, een onderwerp aan een referendum onder de leden
onderwerpen.
2. Aan een referendum is voorts onderworpen een besluit van de Ledenraad
casu quo het Bestuur dat naar het oordeel van het Bestuur, casu quo de
Ledenraad, verstrekkende gevolgen heeft voor de essentiële belangen of het
voortbestaan van de Vereniging.
3. Het bestuur is gehouden een onderwerp aan een referendum onder de
leden te onderwerpen indien honderdvijftig (150) leden daartoe een
schriftelijke oproep doen.
4. Bij een referendum wordt het voorgenomen besluit aan alle
stemgerechtigde leden voorgelegd. Een referendum is pas geldig indien ten
minste vijfentwintig procent (25%) van het totaal aantal stemgerechtigde
leden middels het referendum aan de stemming heeft deelgenomen. Alle
besluiten in het referendum worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.
5. Het Bestuur zal binnen vier maanden na de datum van de in lid 1 of 2
bedoelde beslissing van de Ledenraad, dan wel het Bestuur, of het in lid 3
bedoelde verzoek, het referendum doen plaatsvinden, in alle gevallen onder
mededeling dat de leden hun stem vóór of tegen de aan de orde gestelde
kwestie, dan wel het betreffende besluit, kunnen uitbrengen door zulks
schriftelijk binnen dertig dagen na de verzending van de oproep aan het
Bestuur mede te delen.
6. Hangende de uitslag van het referendum wordt uitvoering van het besluit
bedoeld in lid 2, opgeschort. Indien de meerderheid der geldig uitgebracht
stemmen zich tegen het besluit uitspreekt, wordt het besluit geacht niet
genomen te zijn.
7. Het Bestuur deelt de uitslag van het referendum aan alle leden van de
Vereniging mede.
8. Het Bestuur casu quo de Ledenraad is gehouden de besluitvorming te laten
plaatsvinden danwel te herzien overeenkomstig de uitslag van het
referendum.
Het Bestuur
Artikel 10
1. Het Bestuur bestaat uit minimaal vijf personen (te weten: een voorzitter,
een vicevoorzitter, een algemeen secretaris, een penningmeester, een
stamboeksecretaris, en een of meer andere bestuursleden). De leden van
het Bestuur worden door de Ledenraad benoemd uit de leden van de
Vereniging op voordracht van het Bestuur of op voordracht van tenminste
vijf leden.
2. De voorzitter wordt door de Ledenraad in functie gekozen, het Bestuur
verdeelt de overige bestuursfuncties.
3. Het lidmaatschap van het Bestuur is onverenigbaar met dat van de
Ledenraad.
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4. Personen die in dienst zijn van de Vereniging kunnen geen deel uitmaken
van het Bestuur.
5. De leden van het Bestuur ontvangen geen bezoldiging, middelijk noch
onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van
de Vereniging gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt.
Deze vergoedingen worden, voor zover deze zijn uitgekeerd, in de
jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
Einde bestuurslidmaatschap – periodiek bestuurslidmaatschap –
schorsing
Artikel 11
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is gekozen, kan te
allen tijde door de Ledenraad worden ontslagen of geschorst, mits dit
besluit genomen wordt met een meerderheid van ten minste twee/derde
gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waar
tenminste twee/derde van de afgevaardigden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. In het geval zich een verstrengeling van belangen met de Vereniging
voordoet ten aanzien van een bestuurslid dient het betreffende lid dit te
melden aan het Bestuur. Het betreffende lid dient zich voorts van de
beraadslaging en besluitvorming te onthouden. De aanwezigheid van het
betreffende lid telt dan ook niet mee ter bepaling van het vereiste quorum
voor besluitvorming.
3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een
door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is ten
hoogste tweemaal achtereen herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature
wordt gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging of
b. door bedanken.
Bestuurstaak – vertegenwoordiging
Artikel 12
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met
het besturen van de vereniging.
2. Het Bestuur is bevoegd binnen de grenzen van de begroting personeel van
de Vereniging in dienst te nemen en/of werkzaamheden door derden te
laten verrichten. Het bestuur is -mits met goedkeuring van de Ledenraad 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 tot zekerheidstelling voor een schuld van een
derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen
derden beroep worden gedaan.
3. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Ledenraad voor
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besluiten tot: I onverminderd het bepaalde onder ll. het aangaan van
rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of
waarde overeenkomend met tien procent (10%) van de laatst goedgekeurde
begroting te boven gaan; IIa. het huren, verhuren en op andere wijze in
gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken; IIb. het
aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet
wordt verleend; IIc. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter
leen opnemen van gelden, waaronder echter niet is begrepen het gebruik
maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; IId. het aangaan
van dadingen; IIe. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren
van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van
conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen,
die geen uitstel kunnen lijden.
4. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het
Bestuur alsmede door de voorzitter tezamen met tenminste één ander
bestuurslid.
5. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door functionarissen en/of
commissies die door het Bestuur worden benoemd. De Vereniging kent in
ieder geval de navolgende commissies:
a. Commissie ter bevordering van de Fokkerij;
b. Commissie ter bevordering van de Sport en de Recreatie.. In iedere
commissie heeft tenminste één bestuurslid zitting. Alle leden van de in
dit artikel bedoelde commissies worden door het Bestuur benoemd,
met kennisgeving aan de Ledenraad. De commissies dienen het bestuur
en de Ledenraad slechts van advies; zij kunnen uitsluitend binnen de
grenzen van een door het Bestuur te formuleren werkopdracht
besluiten van het Bestuur en/of van de Ledenraad (doen) uitvoeren
De Financiën
Artikel 13
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Ledenraad stelt jaarlijks een begroting vast.
3. Ter vaststelling van het gevoerde financiële beleid wordt door het Bestuur
jaarlijks aan de Ledenraad rekening en verantwoording afgelegd over het
gevoerde financiële beheer en beleid onder bijvoeging van een verklaring
van een registeraccountant.
4. De Ledenraad benoemt jaarlijks uit zijn midden een commissie van
tenminste twee leden. Deze commissie, de kascommissie, onderzoekt de
rekening en verantwoording van het Bestuur en brengt aan de Ledenraad
verslag van haar bevindingen uit.
5. Het verslag van de kascommissie wordt met het financieel jaarverslag aan
de Ledenraad aangeboden.
6. De vergadering van de Ledenraad ter goedkeuring van het gevoerde
financiële beleid, wordt uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar
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gehouden.
7. De Ledenraad heeft te allen tijde recht op inzage van de boekhouding van
de Vereniging.
Schriftelijke communicatie en bekendmakingen
Artikel 14
Waar in deze Statuten wordt gesproken van schriftelijke oproepen,
bekendmakingen, of andere communicatie kan daaronder ook worden
begrepen electronische communicatie waaronder begrepen per e-mail of de
website van de Vereniging.
De wijze van communicatie en bekendmaking, waaronder electronische
communicatie, wordt nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 15
1. Aangelegenheden waarin de Statuten niet voorzien, worden zo nodig
uitgewerkt in een door de Ledenraad vast te stellen en zo nodig te wijzigen
Huishoudelijk Reglement.
2. De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement mogen niet in strijd zijn
met de Statuten.
3. In alle gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet
voorzien, beslist de Ledenraad op voordracht van het Bestuur.
Statutenwijziging
Artikel 16
1. In de Statuten van de Vereniging kan geen verandering worden
aangebracht anders dan door een besluit van de Ledenraad, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.
2. Het voorstel tot statutenwijziging met de volledige tekst van de wijzigingen
dient ten minste veertien dagen voor de dag van de vergadering aan elk lid
van de Ledenraad te worden toegezonden.
3. Door de Ledenraad kan over het voorstel worden besloten mits ten minste
twee/derde van de afgevaardigden aanwezig is en het besluit wordt
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen.
4. Is het vereiste aantal afgevaardigden niet aanwezig of vertegenwoordigd
dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, die dan ongeacht het
aantal aanwezige afgevaardigden over het voorstel kan beslissen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen. Betreffende vergadering kan niet eerder dan dertig dagen na de
eerstbedoelde vergadering plaatsvinden, doch niet later dan zestig dagen na
eerst bedoelde vergadering.
5. Indien ter vergadering evenwel zodanige wijzigingen in de toegezonden
tekst worden voorgesteld dat naar de mening van de meerderheid van de
Ledenraad of het Bestuur besluitvorming over de wijzigingen tijdens de
vergadering niet gewenst is, dan is de Ledenraad of het Bestuur gerechtigd
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te verlangen dat een nieuwe vergadering van de Ledenraad bijeen wordt
geroepen in welke vergadering een en ander nogmaals ter discussie zal
worden gesteld en in welke vergadering definitief over de voorstellen kan
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen. Betreffende vergadering kan evenwel
niet eerder dan dertig dagen na eerstbedoelde vergadering plaatsvinden,
doch niet later dan zestig dagen na eerstbedoelde vergadering.
6. De leden van de Vereniging worden schriftelijke van het voornemen tot
wijziging van de Statuten op de hoogte gesteld. Tevens wordt aan elk lid dat
daarom vraagt de volledige tekst van de wijzigingen kosteloos toegezonden
en wordt informatie verstrekt over de wijze waarop zij hun mening
daarover kenbaar kunnen maken aan de afgevaardigden, deze leden zullen
ook van de wijzigingen zoals bedoeld onder lid 4 en lid 5 op de hoogte
worden gesteld.
Ontbinding
Artikel 17
1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Ledenraad.
Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen op dezelfde
wijze als een besluit tot wijziging van de Statuten.
2. In geval van ontbinding is het Bestuur met de liquidatie belast, tenzij de
Ledenraad anders beslist.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren. leder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij
het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het
batig saldo worden gegeven.
Fusie/splitsing van de vereniging
Artikel 18
In geval van fusie of splitsing mag het vermogen van de vereniging alsmede de
vruchten daarvan slechts met toestemming van de rechter anders worden
besteed dan voor de fusie/splitsing was voorgeschreven.
Reglementen
Artikel 19
1. De Ledenraad stelt op voorstel van het Bestuur vast:
a. een huishoudelijk reglement;
b. een stamboekreglement;
c. een keuringsreglement;
d. een wedstrijdreglement. 2 Reglementen mogen niet in strijd zijn met de
wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
2. Slechts die dieren worden in een der stamboeken van de vereniging
ingeschreven, welke voldoen aan de eisen die ten aanzien van deze
inschrijving worden gesteld in het stamboekreglement, als bedoeld in lid 1
van dit artikel.
3. De keuringen zullen worden gehouden met inachtneming van de door de
vereniging in het keuringsreglement als bedoeld in lid 1 van dit artikel

ho/2010.000721.01

blad 11

vastgestelde voorschriften.
4. De door de vereniging goedgekeurde wedstrijden zullen worden gehouden
met inachtneming van de door de vereniging in het wedstrijdreglement als
bedoeld in lid 1 van dit artikel vastgestelde voorschriften.
Overgangsbepaling
Artikel 20
1. Deze Statuten treden in werking nadat de notariële akte van de
statutenwijziging is verleden, met in acht neming van het bepaalde in de
leden 2 en 3.
2. De procedure tot het samenstellen door verkiezingen van de eerste
Ledenraad, zoals nader te regelen in het Huishoudelijk Reglement, wordt
aangevangen binnen negen maanden na het in werking treden van deze
Statuten.
3. In de periode van het in werking treden van deze Statuten tot het in functie
zijn van de Ledenraad, vervult de Algemene Vergadering de functie van de
Ledenraad. In deze periode heeft de Algemene Vergadering alle
bevoegdheden en taken welke krachtens deze Statuten aan de Ledenraad
toekomen, met uitzondering van de artikelen 16,17 en 18.
4. In het vijfde jaar na het in functie treden van de Ledenraad zal het Bestuur
het functioneren van de Ledenraad en van deze Statuten evalueren en het
resultaat van deze evaluatie aanbieden aan de Ledenraad.
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