
 
Vereniging Het Groninger Paard 

Statuten 
 

 
Stamboekvereniging ter bevordering van het Groninger Paardenras in Nederland. Opgericht 27 

februari 1982. Erkend bij Koninklijk Besluit van 28 november 1985. 

 

Artikel 1 

 

Naam en Zetel 

 
1. De vereniging draagt de naam: vereniging “het Groninger Paard”. 

2. Zij heeft haar zetel te Staphorst. 

 
Duur en Werkgebied 

 

1. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. 

2. Het werkgebied van de vereniging omvat geheel Nederland. 
3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar en het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

 

Artikel 3 
 

Doel 

 
1. De vereniging stelt zich ten doel: de instandhouding en het stimuleren van de fokkerij van het 

Groninger paard, dat kan worden omschreven als volgt: “Een zwaar langgelijnd warmbloedpaard 

met een krachtige bouw, een sprekend hoofd, een gespierde middellange hals, voldoende schoft 

die soepel overgaat in een niet te lange sterke rug, een tamelijk schuine schouder, een brede en 
diepe zwaar gespierde romp, ronde welving der ribben, een zwaar ontwikkelde achterhand, 

massief beenwerk met platte pijpen en ruime harde voeten. Het temperament is gelijkmatig en 

toch voldoende levendig. Het paard is sober en werkwillig.” 
2.   Tussen fokkers zal niet worden gediscrimineerd. 

 

Artikel 4 
 

Middelen 

 

De vereniging tracht het gestelde doel onder meer te bereiken door: 
a. het aanleggen en bijhouden van één of meer stamboeken 

b. het aanleggen en bijhouden van één of meer registers 

c. het onderhouden van contact en het zo mogelijk bevorderen van de samenwerking met andere 
verenigingen met een gelijksoortig doel 

d. het geven van voorlichting aan de leden bij de fokkerij van het Groninger paard, alsmede het 

bevorderen van de aan- en verkoop van fokmateriaal 

e. het houden van keuringen en fokdagen 
f. alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk kunnen 

zijn. 

 

                                                


 De statuten van de vereniging zijn op 9 februari 2004 voor de notaris gepasseerd en door deze gedeponeerd bij 

de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 
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Artikel 5 
 

Stamboekhouding 

 

De vereniging richt op en houdt in stand: 
a. één of meer stamboeken ten behoeve van de stamboekregistratie als bedoeld in artikel 6 

b. één of meer registers ten behoeve van de registerregistratie als bedoeld in artikel 6. 

 

Artikel 6 

 

Inschrijving 

 
1. Paarden en/of veulens, die voldoen aan de eisen, die ten aanzien van de registratie worden gesteld 

in de reglementen als bedoeld in artikel 17 worden in de, in het vorige artikel genoemde 

stamboeken en/of registers, ingeschreven. 
2. Voor paarden met bekende afstamming en voor paarden met gedeeltelijk bekende of onbekende 

afstamming zullen afzonderlijke registers worden bijgehouden. 

3. Het keuringsreglement neemt de terminologie over van de statuten en de daarop rustende 
reglementen van de vereniging. 

 

Artikel 7 

 
Keuringen 

 

1. De vereniging onderwerpt jaarlijks op van tevoren bekendgemaakte plaatsen en tijden de in haar 
stamboek ingeschreven hengsten, die haar daartoe worden aangeboden, aan een keuring voor 

dekking van merries. 

2. Hengsten, die bij de in het vorige lid genoemde keuringen zijn afgekeurd, kunnen worden 
aangeboden voor herkeuring. 

3. De keuringen bedoeld in de vorige leden zullen niet, dan met inachtneming van de door de 

vereniging daartoe in een keuringsreglement vastgestelde voorschriften geschieden. 

 

Artikel 8 

 

Samenstelling vereniging 
 

De vereniging bestaat uit: 

a. leden 

b. gezinsleden 
c. ereleden 

d. donateurs. 

 

Artikel 9 

 

Leden 
1. Leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. 

 

Gezinsleden 

2. Gezinsleden zijn natuurlijke persoenen, wier adres gelijk is aan dat van een lid. 
 

Artikel 10 

 
Ereleden 

 

Ereleden worden door de Algemene Vergadering benoemd op voorstel van het bestuur. Zij zijn geen 

contributie verschuldigd, doch hebben voor het overige dezelfde rechten en verplichtingen als een 
gewoon lid. 
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Artikel 11 
 

Donateurs 

 

Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging te steunen met een door de 
Algemene Vergadering vast te stellen minimum bijdrage. Zij hebben geen andere rechten en 

verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. 

 

Artikel 12 

 

Toelating 

 
1. Het bestuur beslist over de toelating van leden, gezinsleden en donateurs. 

2. Bij niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

3. Het lidmaatschap van de vereniging is niet overdraagbaar. 
 

Artikel 13 

 
Einde van het lidmaatschap 

 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door de dood van het lid, natuurlijk persoon, of door de ontbinding van het lid, 
rechtspersoon 

b. door opzegging door het lid 

c. door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid zijn of haar    
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer redelijkerwijs van de 

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren 

d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 

wijze benadeelt.. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen  
het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier 

weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of 

van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het 

vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de 

verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten. 
6. Ontzetting uit  het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap op grond dat redelijkerwijs van de vereniging 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van het besluit tot ontzetting uit 
het lidmaatschap, staat betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het 

besluit, beroep open op de Algemene Vergadering. Hij/zij 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.. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de 

jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd. 

 

Artikel 14 

 

Beëindiging erelidmaatschap en donateurschap 
 

1. Het erelidmaatschap kan door een erelid te allen tijde schriftelijk en met onmiddellijke ingang 

worden opgezegd. 

2. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging 
worden beëindigd. 
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3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
 

Artikel 15 

 

Contributie 
 

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die zal worden vastgesteld door 

de Algemene Vergadering. 
2. Het bestuur is bevoegd bij hoge uitzondering op schriftelijk verzoek, gehele of gedeeltelijke 

ontheffing  van de betalingsverplichting te verlenen, indien die voor de betrokkene bezwaarlijk is. 

 

Artikel 16 
 

Algemene Vergaderingen 

 
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet 

of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Het bestuur roept een Algemene Vergadering bijeen zo dikwijls het dat wenselijk oordeelt, doch 
tenminste één maal per jaar voor één december. Bij de oproeping worden de te behandelen 

onderwerpen vermeld. 

 

Oproeping 
 

3. De oproeping voor de Algemene Vergadering geschiedt schriftelijk aan de adressen van de hierna 

onder 4, onder a tot en met c, bedoelde personen door de zorg van het bestuur. 
De termijn voor oproeping bedraagt ten minste twee weken. 

 

Toegang 
 

4. Tot de Algemene Vergadering hebben toegang en worden uitgenodigd: 

a. het bestuur 

b. leden en gezinsleden 
c. ereleden, donateurs en genodigden. 

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden behoudens tot die 

vergaderingen waarin het besluit tot hun schorsing wordt behandeld. 
 

Stemrecht 

 

5. Op de Algemene Vergadering zijn, voor zover niet geschorst, alleen de leden, gezinsleden en 
ereleden stemgerechtigd. 

Een stemgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht voor maximaal één (1) andere stemgerechtigde 

zijn/haar stem uitbrengen. 
 

Bijeenroeping door de leden 

 
6. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste 10% van de stemgerechtigde leden verplicht 

tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering binnen vier weken nadat het daartoe met 

opgaaf van redenen is ingekomen. 

Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers tot 
die bijeenroeping overgaan, door oproeping overeenkomstig punt 3 van dit artikel. De daarvoor 

nodige bescheiden dienen hiertoe door het secretariaat van de vereniging binnen één maand na 

aanvraag ter beschikking te worden gesteld aan bedoelde leden. 
 



STATUTEN VERENIGING HET GRONINGER PAARD 

 pagina 5 van 10  

Artikel 17 
 

Vaststellingen 

 

1. De Algemene Vergadering stelt op voorstel van het bestuur vast: 
       a. een huishoudelijk reglement 

       b. een stamboekreglement 

       c. een keuringsreglement 
       d. eventueel nader gewenste reglementen en richtlijnen 

       e. jaarlijks: 

1
e
  het verslag ontrent de toestand en de verrichtingen over het afgelopen verenigingsjaar 

(jaarverslag) 
2

e
 de rekening en verantwoording over het gevoerde beheer van de financiën van de 

vereniging over het afgelopen boekjaar 

3
e
  de balans van de vereniging per één en dertig december van het afgelopen boekjaar 

4
e
  de financiële begroting van de vereniging voor het lopende jaar 

5
e
  de door de leden en nieuwe leden casu quo donateurs te betalen financiële bijdrage voor het 

aanstaande verenigingsjaar 
6

e
 de volgens de stamboek- en keuringsreglementen verschuldigde kosten voor in- en 

overschrijvingen, keuringen, herkeuringen etc. 

2. De hiervoor onder a, b, c, en d van punt 1 bedoelde reglementen en richtlijnen, mogen geen 

bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch 
met de statuten. 

3. Goedkeuring van de hiervoor onder 1
e
, 2

e
 en 3

e
 van punt 1, onder e genoemde jaarstukken, strekt 

het bestuur tot decharge. 
 

Artikel 18 

 
Benoemingen en andere besluiten 

 

In de Algemene Vergadering komen voorts onder meer aan de orde: 

a. de benoeming van de in artikel 19 onder punt 2 genoemde Commissie voor het volgende 
verenigingsjaar 

b. de voorziening in eventuele vacatures 

c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de Algemene 
Vergadering. 

 

Artikel 19 

 
Verantwoording 

 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te 
houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

 

Financiële Commissie 
 

2. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een Commissie van tenminste twee 

personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De Commissie onderzoekt de rekening 

en verantwoording van het  bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van de  
bevindingen uit. 

3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, 

dan kan de Commissie zich, met goedkeuring van het bestuur, door een ter zake deskundige doen 
bijstaan. 

Het bestuur is verplicht aan de Commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, 

haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der 

vereniging te geven. 
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4. De last van de Commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, 
doch slechts door de benoeming van een andere Commissie. 

 

Bewaring bescheiden 

 
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en die bedoeld in artikel 17 lid 1 onder e, 

van 1
e
 tot en met 3

e
, zeven jaren lang te bewaren. 

 

Artikel 20 

 

Besluitvorming Algemene Vergadering 

 
1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een 

besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor 

zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid 

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, 

indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde 
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 

 

Stemmingen 
 

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene 

Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

 

Verkiezing personen 
 

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft 

een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de 

voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, 
dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 

 
Bij gemelde herstemmingen – waaronder niet is begrepen de tweede stemming – wordt telkens 

gestemd tussen de personen op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is 

uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één 

persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe 
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. 

 

Staken stemmen 
 

6. Indien bij een stemming over twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van hen beiden 

is gekozen. 
7. Ingeval de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het 

verworpen. 

 

Schriftelijke, mondelinge stemming 
 

8. Alle stemmingen over de verkiezing van personen geschieden schriftelijk. Over zaken wordt 

mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één der 
stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. 

9. Schriftelijke stemming geschiedt met gesloten briefjes. 
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Acclamatie 
 

10. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één stemgerechtigde hoofdelijke stemming 

verlangt. 

 

Artikel 21 

 

Leiding van de Algemene Vergadering 
 

1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of diens door het 

bestuur aangewezen plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt 

één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze 
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

 

Notulen van de Algemene Vergadering 
 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter 

daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die in de eerstvolgende algemene vergadering 
worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering 

ondertekend. 

3. Zij die de Algemene Vergadering bijeenroepen kunnen zo nodig een notarieel proces-verbaal van 

het verhandelde doen opmaken. 
4. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal, wordt zo spoedig mogelijk door de zorg van 

de secretaris, schriftelijk ter kennis van de leden, gezinsleden en ereleden gebracht. 

 

Artikel 22 

 

Van het bestuur 
 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

2. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen, die door de Algemene 

Vergadering worden benoemd. 
De benoeming geschiedt uit de leden van de vereniging. Ieder lid moet aan die stemming kunnen 

deelnemen, tenzij het is geschorst. 

Zo mogelijk moeten bestuursleden woonachtig zijn in de verschillende geografische delen van 
Nederland. 

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer niet bindende voordrachten. 

4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien procent van de 

stemgerechtigde leden, met een minimum van tien. 
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de Algemene Vergadering meegedeeld. 

Een voordracht door tien procent van de stemgerechtigde leden, met een minimum van tien, moet 

zeven dagen voor de aanvang van de Algemene Vergadering schriftelijk, onder vermelding van de 
namen, de adressen en met bijbehorende handtekeningen,bij het bestuur worden ingediend. 

5. Is geen voordracht opgemaakt, noch door het bestuur noch door genoemd percentage leden, dan is 

de Algemene Vergadering vrij in keus. 
6. De voorzitter wordt in functie gekozen; de overige functies worden binnen het bestuur verdeeld. 

7. Indien het bestuur, in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel,beneden het aantal van ten 

minste vijf leden is gedaald, blijft het bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een 

Algemene Vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde 
komt. 

 

Artikel 23 
 

Schorsing of ontslag bestuurslid 

Elk bestuurslid, ook wanneer het voor bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene 

Vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd 
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
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Rooster van aftreden; einde bestuurslidmaatschap 

 

1. 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 twee maal achtereen onmiddellijk 
herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van 

zijn voorganger in. 

2. het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging 

b. door het bedanken door het bestuurslid. 

 

Artikel 24 
 

Vervanging: regels bestuursvergadering 

 
1. Het bestuur wijst voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester uit zijn midden een 

vervanger aan. 

2. Het bepaalde in artikel 21 lid 2, is voor elke bestuursvergadering van overeenkomstige toepassing. 
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de 

besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

 

Artikel 25 
 

Bestuurscommissies 

 
1. Het bestuur is bevoegd om bepaalde onderdelen van zijn taak onder zijn verantwoordelijkheid te 

laten uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 

 
Straffen 

 

2. Het bestuur is bevoegd om de leden van de vereniging in voorkomende gevallen een straf op de 

leggen. 
3. De uitwerking en nadere omschrijving van het onder 1 bedoelde zal geschieden in de in artikel 17, 

leden b en c, genoemde reglementen. 

 
Vertegenwoordiging 

 

4. De vereniging wordt vertegenwoordigd: 

a. door het bestuur 
b. in tweede instantie door de voorzitter en de secretaris 

c. in derde instantie door twee andere bestuursleden. 

 
Jurylidmaatschap 

 

5. Bestuursleden mogen gedurende hun zittingsperiode ook de functie van jurylid uitoefenen. 
 

Artikel 26 

 

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de 
vereniging. 

 

Artikel 27 
 

Inspecteur 

1. Het bestuur benoemt en ontslaat de inspecteur. De inspecteur is aan het bestuur toegevoegd en 

heeft in bestuursvergaderingen een adviserende stem. 
2. De inspecteur houdt toezicht op het stamboeksecretariaat. 
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3. De inspecteur is voorzitter van de Foktechnische Commissie. Uitvoering van het keuringsbeleid en 
fokbeleid, zoals opgedragen door het bestuur, vallen onder zijn verantwoordelijkheid. 

 

Artikel 28 

 
Geldmiddelen 

 

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: 
a. de jaarlijkse te ontvangen financiële bijdragen van de leden en donateurs 

b. overige baten. 

 

Artikel 29 
 

Statutenwijziging 

 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van 

een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 

statuten zal worden voorgesteld. 
2. Wanneer een oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging is gedaan, moet ten minste vijf dagen voor de vergadering, een afschrift van dat 

voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, bij de secretaris voor de 

leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. Zij dienen dit 

afschrift, alsmede de oproeping voor deze vergadering, tenminste zeven dagen voor de aanvang 

daarvan in hun bezit te hebben op de wijze als omschreven in artikel 16 lid 3 van de statuten. 
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in 

een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Is niet 

twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen acht weken daarna een tweede vergadering 
bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan 

orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een 

meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder 
van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien in de Algemene 

Vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 
statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een 

volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten 

kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister. 
 

Artikel 30 

 
Ontbinding 

 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het 
bepaalde in artikel 29 is van overeenkomstige toepassing. 

2. Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. 

3. Het batig saldo dat bij liquidatie mocht blijken te bestaan wordt, nadat de eventueel gestorte 

kapitaaldeelnemingen en vervolgens de lidmaatschapsgelden over het lopende jaar, aan degenen 
die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de vereniging waren, zijn terugbetaald, 

aangewend voor doelen die zoveel mogelijk overeenkomen met de doelstellingen van de 

vereniging. 
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Artikel 31 
 

Uitlegging statuten 

 

Het bestuur beslist in hoogste instantie over de uitlegging van de statuten, reglementen of richtlijnen 
van de vereniging. 

 

Artikel 32 
 

1. Deze statuten werden aldus vastgesteld op de Algemene Vergadering, gehouden op 28 oktober 

2003 te Staphorst. 

 
2. Deze statuten beogen te voldoen aan de Europese fokkerij-regelgeving, zoals neergelegd in de 

Europese richtlijn 90427. Voor de beoordeling daarvan werden zij ter inzage gestuurd aan de 

Commissie Erkenningen en Toezicht Paardenfokkerij van het Productschap voor Vlees en Eieren. 
Deze Commissie heeft de beoordeling uitgevoerd en schriftelijk aan de vereniging bevestigd. 

 

 


