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Artikel 1. Geledingen 17 
1. De Koepel Fokkerij kent de geledingen, zoals vermeld in artikel 3 lid 2 van de statuten. 18 

2. Tot de geleding van ponystamboeken behoren: het Nederlands Connemara Pony Stamboek, het 19 

Nederlands Dartmoor Pony Stamboek, het Nederlands Ezel Stamboek, het Nederlands Fell Pony 20 

Stamboek, het Nederlands Mini Paarden Registratie Stamboek, het Nederlands Shetland Pony 21 

Stamboek en het Nederlands Welsh Pony & Cob Stamboek. 22 

3. Tot de geleding van paardenstamboeken behoren: het Friesch Paarden Stamboek, het Groninger 23 

Paard Stamboek, het International Horse Breeders Association Heavy Warmblood Stamboek en 24 

het Nederlandse Draf- en Rensport Stamboek.  25 

4. Tot de geleding van paard- en ponystamboeken behoren: het Nederlandse Appaloosa Stamboek, 26 

het Nederlands Hackney Stamboek, het Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek, de 27 

Koninklijke vereniging het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger.  28 

5. Het KWPN vormt een afzonderlijke geleding. 29 

6. Tot de geleding van de Federatie van Bonden van Hengstenhouders behoren de bonden die 30 

gelieerd zijn aan de in de leden 2 t/m 5 vermelde stamboeken. 31 

 32 

Artikel 2. Vertegenwoordiging van de Koepel Fokkerij 33 
1. De Fokkerij wordt door twee afgevaardigden vertegenwoordigd in het bestuur van de Sectorraad  34 

Paarden, zodanig dat bij twee afgevaardigden het KWPN enerzijds en de paardenstamboeken en 35 

ponystamboeken anderzijds elk met één afgevaardigde zijn vertegenwoordigd. De Koepel 36 

Fokkerij wordt in de Sectorraad Paarden vertegenwoordigd door de voorzitter van het 37 

koepelbestuur of door een door het koepelbestuur aangewezen plaatsvervanger. 38 

2. De algemene ledenvergadering benoemt op voordracht van het koepelbestuur de 39 

vertegenwoordigers van de leden, die de Koepel Fokkerij in commissies en werkgroepen van het 40 

Sectorbestuur Paarden vertegenwoordigen. 41 

 42 

Artikel 3. Algemene rechten en verplichtingen 43 
1. Leden van de Koepel Fokkerij zijn verplicht: 44 

 a.  de statuten en reglementen van de Koepel Fokkerij en de besluiten van organen van de Koepel 45 

 Fokkerij na te leven; 46 

 b. de belangen van de Koepel Fokkerij en/of van het stamboekwezen niet te schaden;  47 

 c. alle overige verplichtingen welke de Koepel Fokkerij in naam of ten behoeve van de leden 48 

 aangaat of welke uit het lidmaatschap van de Koepel Fokkerij voortvloeien, te aanvaarden en 49 

 na te komen.  50 

2. Behalve in de statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of bij 51 

besluit van een orgaan van de Koepel Fokkerij.  52 
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3. Op voorstel van het koepelbestuur is de algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij 53 

bevoegd aan de leden verplichtingen van financiële en andere aard op te leggen en ook om 54 

verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.  55 

4. De Koepel Fokkerij kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Tenzij een lid zich daartegen 56 

verzet, kan de Koepel Fokkerij voor een lid nakoming van bedongen rechten en schadevergoe-57 

ding vorderen. De Koepel Fokkerij kan bovendien ten laste van de leden verplichtingen aangaan. 58 

Tot deze verplichtingen behoren onder meer het aanvaarden en nakomen van verplichtingen die 59 

de Koepel Fokkerij met de Sectorraad Paarden aangaat. 60 

 61 

Artikel 4. Commissies 62 
1. Het koepelbestuur en de algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij zijn bevoegd 63 

permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te 64 

schorsen en te ontslaan.  65 

2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een 66 

reglement zijn geregeld, worden deze vastgesteld door het koepelbestuur onderscheidenlijk door 67 

de algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij. Een commissie is verantwoording 68 

verschuldigd aan het orgaan dat de commissie heeft ingesteld. 69 

3. Indien een commissie specifiek ten behoeve van een geleding werkzaam is, wordt de commissie 70 

samengesteld uit leden van de desbetreffende geleding. Is een commissie ten behoeve van meer 71 

geledingen werkzaam dan wordt de commissie samengesteld uit de desbetreffende geledingen. 72 

Indien een commissie ten behoeve van de Koepel Fokkerij werkzaam is, wordt de commissie 73 

paritair samengesteld waarbij elke geleding met een gelijk aantal leden in die commissie is 74 

vertegenwoordigd.  75 

4. Het orgaan dat een commissie instelt kan bepalen dat de commissie zich kan doen bijstaan door 76 

adviseurs. 77 

5. De algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij benoemt jaarlijks de leden van 78 

kascommissie, die uit drie leden bestaat die elk uit een andere geleding afkomstig zijn. Het 79 

lidmaatschap van de kascommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van het koepelbestuur.  80 

 81 

Artikel 5. Kandidaatstelling en benoemingen 82 
1. De kandidaatstelling en benoeming voor alle functies in de Koepel Fokkerij geschieden met 83 

inachtneming van dit artikel. 84 

2. Kandidaten dienen meerderjarig en op de datum van benoeming of herbenoeming bestuurslid te 85 

zijn van een lid van de Koepel Fokkerij, met uitzondering van de onafhankelijke voorzitter die 86 

geen bestuurslid mag zijn van een stamboek dat lid is van de Koepel Fokkerij. 87 

3. Elke kandidaatstelling en benoeming geschiedt in persoon.  88 

4. Indien een benoeming in functie geschiedt, geschiedt de kandidaatstelling ook in functie. 89 

5. In alle overige gevallen geschiedt de kandidaatsteling niet in functie en worden de taken na de 90 

benoeming van de betrokkene onderling verdeeld van welke verdeling mededeling wordt gedaan 91 

aan desbetreffende leden. 92 

6. Het koepelbestuur of de desbetreffende commissie stelt een rooster van aftreden op. 93 

7. Voor een vacature kunnen kandidaten worden gesteld tot uiterlijk vier weken vóór de datum 94 

waarop de vergadering plaatsvindt, waarin de benoeming is geagendeerd. In een tussentijdse 95 

vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 96 

8. Tenzij in de statuten of een reglement anders is bepaald of bij besluit anders wordt besloten, 97 

geschiedt de benoeming voor enige functie in de Koepel Fokkerij voor de duur van drie jaar en 98 

kan de betrokkene telkens aansluitend voor de duur van drie jaar worden herbenoemd. De leden 99 

van een tijdelijke commissie worden echter benoemd voor de duur van de aan de commissie 100 

verstrekte opdracht.  101 

9. Degenen die zijn benoemd treden in functie de dag na hun benoeming en treden af aan het einde 102 

van de dag waarop de duur van hun benoeming eindigt. 103 

 104 
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Artikel 6. Toegang algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij 105 
1. Toegang tot de vergadering van de algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij hebben:  106 

 a.  de vertegenwoordigers van de leden en de leden van het koepelbestuur; 107 

 b.  anderen die door het koepelbestuur of de algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij  108 

  zijn toegelaten.  109 

2. Een geschorst lid heeft voor de duur van zijn schorsing geen toegang tot de vergadering van de 110 

algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij. 111 

3. De algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij is een besloten vergadering, tenzij de 112 

meerderheid van de aanwezige leden tot een openbare vergadering besluit, in welk geval de 113 

algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij op voorstel van de voorzitter besluit wie tot 114 

de openbare vergadering toegang hebben. 115 

4. Over wat in een besloten vergadering is behandeld kan geheimhouding worden opgelegd aan hen 116 

die daarbij aanwezig waren.  117 

 118 

Artikel 7. Agenda 119 
1. De agenda van de vergadering van de algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij wordt 120 

tijdig voor de dag van de vergadering van de algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij 121 

tezamen met de oproep van de vergadering schriftelijk ter kennis van de leden gebracht.  122 

2. De agenda van de voorjaarsvergadering bevat in ieder geval:  123 

  a. de notulen van de vorige vergadering van de algemene ledenvergadering van de Koepel   124 

 Fokkerij; 125 

  b. het jaarverslag van het koepelbestuur; 126 

  c. het financieel verslag van het koepelbestuur; 127 

  d. de verklaring van de kascommissie; 128 

  e. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar; 129 

  f. het verlenen van decharge aan de leden van het koepelbestuur; 130 

  g.  de rondvraag. 131 

3.   De agenda van de najaarsvergadering bevat in ieder geval:  132 

  a. de notulen van de vorige vergadering van de algemene ledenvergadering van de Koepel   133 

    Fokkerij; 134 

  b. het vaststellen van contributies en andere bijdragen; 135 

  c. het vaststellen van de begroting voor het volgend boekjaar;  136 

  d. de rondvraag.  137 

4. Uiterlijk twee weken voor de dag van de vergadering van de algemene ledenvergadering van de 138 

Koepel Fokkerij kunnen voorstellen, ondersteund door ten minste twee derde van de leden aan de 139 

agenda worden toegevoegd. 140 

5. Het koepelbestuur is bevoegd later ingekomen voorstellen en eigen voorstellen alsnog op de 141 

agenda te plaatsen.  142 

6. De algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij kan geen besluiten nemen over 143 

voorstellen die niet op de agenda zijn vermeld, tenzij de algemene ledenvergadering van de 144 

Koepel Fokkerij daartoe ter vergadering met twee derde meerderheid besluit. 145 

 146 

Artikel 8. Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten 147 
1. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig tenzij uit de wet 148 

anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht. 149 

2. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de 150 

statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat 151 

het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de 152 

ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging. 153 

3. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan de ander is 154 

gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was 155 

gericht. 156 
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4. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet over de mogelijkheid van een 157 

vernietiging bepaalde, vernietigbaar:  158 

a.  wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit 159 

 regelen; 160 

 b.  wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid; 161 

 c.  wegens strijd met een reglement. 162 

5. Tot de in lid 4 bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in 163 

lid 2 wordt gedoeld. 164 

6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de 165 

dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende 166 

van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd. 167 

7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 4 onder a., kan door een daartoe 168 

strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te 169 

bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is 170 

gemaakt. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw 171 

genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.  172 

 173 

Artikel 9. Financiën  174 
1. De geldmiddelen van de Koepel Fokkerij bestaan uit contributies, bijdragen, heffingen, entree- en 175 

inschrijfgelden, boetes, subsidies, legaten en andere inkomsten. Erfenissen kunnen slechts worden 176 

aanvaard na boedelbeschrijving. 177 

2. De algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij stelt op voordracht van het koepelbestuur 178 

jaarlijks de contributie vast. De contributie wordt berekend op basis van onderstaande regeling:                                                                                                            179 

 a. Per stamboek één vast bedrag per jaar voor de vaste basiskosten van de Koepel Fokkerij op 180 

 basis van het aantal leden: 181 

  Minder dan 500 leden €     300,00 182 

  500 – 1000 leden  €     750,00 183 

  Meer dan 1000 leden €  1.500,00 184 

  De Federatie van Bonden van Hengstenhouders betaalt € 500,- per jaar. 185 

 b. Voor belangenbehartiging betaalt ieder lid van de Koepel Fokkerij op jaarbasis een  bedrag van € 186 

 0,85 per stamboeklid. Dit op basis van het aantal leden per één januari van het lopende 187 

 boekjaar. 188 

 c. Artikel 9 lid 2 onder b. geldt niet voor het KWPN. Deze organisatie draagt zelf rechtstreeks 189 

 50% bij van het totaalbedrag dat de Fokkerij afdraagt voor belangenbehartiging aan de 190 

 Sectorraad Paarden.  191 

3. De leden zijn gehouden tot tijdige betaling van de vastgestelde contributie, heffingen en andere 192 

bijdragen.  193 

4. Het KWPN participeert niet in een batig saldo Paarden Praktijk Onderzoek. 194 

 195 

Artikel 10. Bureau  196 
1. Het koepelbestuur kan de uitvoering van werkzaamheden, het voeren van de administratie en de 197 

boekhouding, alsmede het verrichten van ondersteunende werkzaamheden tegen betaling 198 

opdragen aan een derde of die werkzaamheden bij een lid onderbrengen. 199 

2. De in lid 1 bedoelde werkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid van het 200 

koepelbestuur. 201 

 202 

Artikel 11. Reglementen en uitvoeringsbesluit 203 
1. De organisatie van de Koepel Fokkerij en de taken en bevoegdheden van haar organen en 204 

commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen.  205 

2. Reglementen worden door de algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij met een 206 

gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd. Nieuwe reglementen en wijzigingen in 207 

reglementen treden in werking één maand na de dag waarop de algemene ledenvergadering van 208 

de Koepel Fokkerij tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft besloten, tenzij de 209 
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algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij tot een andere datum van inwerkingtreding 210 

besluit. Van een nieuw reglement of van een wijziging van een reglement wordt in de officiële 211 

mededelingen of op andere wijze mededeling aan de leden gedaan met vermelding van de datum 212 

van inwerkingtreding.  213 

3. Het koepelbestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen met een algemeen karakter, die een 214 

nadere regeling vereisen, een uitvoeringsbesluit vast te stellen. Het uitvoeringsbesluit heeft de 215 

kracht van een reglement, is voor alle leden bindend en dient door de eerstvolgende vergadering 216 

van de algemene ledenvergadering van de Koepel Fokkerij te worden bekrachtigd, dan wel als 217 

bepaling in de statuten of in een reglement te worden opgenomen. 218 


