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Artikel 1 - Naam, zetel en duur
1. De vereniging draagt de naam: Koninklijke vereniging Warmbloed Paardenstamboek Nederland en
wordt in de Statuten en reglementen nader aangeduid als: KWPN.
2. Het KWPN is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
3. Het KWPN is statutair gevestigd in Utrecht en houdt kantoor te Ermelo.
4. Het KWPN is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 2 – Doel en stamboek
1. Het KWPN stelt zich ten doel het bevorderen van het fokken van een prestatiepaard met een gezonde
constitutie en een correct, functioneel en aansprekend exterieur.
2. Het KWPN tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het vaststellen van een fok- en selectiebeleid, zoals op hoofdlijnen vastgelegd in het
Selectiereglement en jaarlijks nader uitgewerkt in bestuursbesluiten;
b. het aanleggen en bijhouden van registers, zoals vastgelegd in het Registratiereglement;
c. te streven naar een systematische toepassing van wetenschappelijke kennis op het gebied van de
fokkerij;
d. het verlenen van diensten aan de leden en het verlenen van diensten aan derden, voorzover dit
geschiedt op grond van een regeling van de overheid of een regeling in de statuten of reglementen
van het KWPN;
e. het doen fokken met KWPN-paarden in het buitenland;
f. het bezitten van belangen in het kapitaal in rechtspersonen.
Artikel 3 – Organisatie
1. Het KWPN wordt geleid door het Algemeen Bestuur dat verantwoording verschuldigd is aan de
Ledenraad die bestaat uit de afgevaardigden van de regio’s.
2. Het KWPN kent als fokrichtingen: Rijpaard, Tuigpaard en Gelders paard. De fokrichting Rijpaard kent
verscheidene disciplines waaronder in ieder geval de discipline dressuur en de discipline springen.
3. Elke fokrichting bestaat uit één of meer regio's. De regio's van de fokrichting Rijpaard kennen
afdelingen. Een regio en een afdeling bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
4. Elke fokrichting kent een fokkerijraad die bestaat uit leden van de regio’s. Een fokkerijraad adviseert het
Algemeen Bestuur in foktechnische aangelegenheden van die fokrichting.
5. Een regio wordt geleid door een regiobestuur dat verantwoording verschuldigd is aan de eigen
regiovergadering.
6. Voor zover een regio een afdeling kent, kent de afdeling een afdelingscommissie. Regio’s kunnen geen
nieuwe afdelingen meer oprichten.
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De leden van het KWPN ressorteren onder een fokrichting en daarmede ook onder een regio van die
fokrichting.
8. De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de regio’s van de fokrichtingen.
9. Het KWPN kent als centraal apparaat een stamboekbureau dat wordt geleid door de directie. De directie
wordt benoemd door het Algemeen Bestuur.
10. Organen van het KWPN zijn de Ledenraad, het Algemeen Bestuur, de regiobesturen, de
regiovergadering, de tuchtcommissie en de commissie van beroep en hun voorzitters en voorts die
personen en commissies die op grond van de Statuten door de Ledenraad zijn belast met een nader
omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. De arbitragecommissie van
het KWPN is geen orgaan.
11. Het KWPN kan de dienstverlening aan leden doen geschieden door gelieerde rechtspersonen die, nadat
daartoe op voorstel van het Algemeen Bestuur door de Ledenraad is besloten, door het KWPN zijn
opgericht. De Ledenraad stelt hun doelstelling alsmede hun taken en bevoegdheden vast, welke worden
vastgelegd in de Statuten van bedoelde rechtspersonen. Het Algemeen Bestuur benoemt de bestuurders
van bedoelde rechtspersonen en kan overeenkomsten met die rechtspersonen aangaan.
12. Het KWPN kan aan buitenlandse paardenorganisaties een licentie verlenen en kan per licentie de
rechten en verplichtingen van die paardenorganisatie tegenover het KWPN regelen. Aan een
buitenlandse paardenorganisatie kan de bevoegdheid worden verleend tot het uitvoeren van het
fokprogramma van het KWPN op een door het KWPN te bepalen wijze.
Artikel 4 - Leden
1. Het KWPN kent natuurlijke personen, vennootschappen en rechtspersonen als lid.
2. Een vennootschap of rechtspersoon kan alleen als lid worden toegelaten indien en voor de duur dat één
vennoot of bestuurder als verantwoordelijk persoon namens die vennootschap of rechtspersoon tevens
lid is van het KWPN. Indien de vennootschap of rechtspersoon niet een natuurlijk persoon maar een
rechtspersoon als bestuurder kent, gaat de verplichting om een vennoot of bestuurder als
verantwoordelijk persoon lid van het KWPN te doen zijn over op die rechtspersoon. Indien ook
laatstbedoelde rechtspersoon een rechtspersoon als bestuurder kent, bepaalt het Algemeen Bestuur in
overleg met de vertegenwoordiger van de toelating verzoekende vennootschap of rechtspersoon wie
namens die vennootschap of rechtspersoon als verantwoordelijk persoon lid wordt van het KWPN.
Een rechtspersoon kan zich niet doen vertegenwoordigen door een bestuurder van wie eerder door het
KWPN het lidmaatschap is beëindigd.
3. Degene die om toelating tot het lidmaatschap verzoekt deelt bij zijn verzoek om toelating mede tot
welke fokrichting(en) de verzoeker als lid wil behoren.
4. Het Algemeen Bestuur beslist over de toelating van leden en kan deze bevoegdheid delegeren aan de
directie. Indien het Algemeen Bestuur niet tot toelating besluit, deelt hij dit de verzoeker met redenen
omkleed schriftelijk mede, waarna de commissie van beroep op verzoek van de betrokkene alsnog tot
toelating kan besluiten. Deze bevoegdheid van de commissie van beroep wordt nader geregeld in
artikel 12 van het Algemeen Reglement.
5. De wijze van toelating tot het lidmaatschap wordt nader in het Algemeen Reglement geregeld.
6. Het Algemeen Bestuur deelt een lid na toelating schriftelijk mede onder welke fokrichting(en) en
regio(‘s) het lid ressorteert. Een lid kan onder meer dan één fokrichting ressorteren. In een fokrichting
ressorteert een lid naar zijn woonplaats onder een regio. Een lid ressorteert binnen een fokrichting
slechts onder één regio.
7. Leden van een buitenlandse paardenorganisatie, aan wie het KWPN een licentie heeft verstrekt, zijn niet
uit dien hoofde lid van het KWPN.
8. Het lidmaatschap duurt vanaf de datum van de toelating tot het lidmaatschap tot en met de datum
waarop het lidmaatschap op grond van artikel 6 eindigt. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet vatbaar
voor overdracht of overgang.
9. Werknemers van het KWPN kunnen lid zijn van het KWPN maar zijn niet in enige functie benoembaar
met dien verstande dat werknemers wel kunnen worden benoemd in de merriekeuringscommissie.
10. De Ledenraad is bevoegd leden in categorieën onder te verdelen en voor elke categorie afwijkende
rechten en verplichtingen vast te stellen.
11. De aan een geregistreerde toegekende rechten en bevoegdheden kunnen door de geregistreerde alleen
worden uitgeoefend indien deze lid is van het KWPN.
12. Op voorstel van het Algemeen Bestuur kan de Ledenraad een persoon die zich ten behoeve van de
paardenfokkerij in het algemeen en/of voor het KWPN in het bijzonder gedurende lange tijd zeer
verdienstelijk heeft gemaakt, het predikaat 'erelid' verlenen.
Artikel 5 – Rechtspraak
1. Alle leden van het KWPN zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van het KWPN.
2. Op de tuchtrechtspraak van het KWPN is het Tuchtreglement van toepassing. Met inachtneming van het
bepaalde in de leden 7 en 8 wordt de tuchtrechtspraak in het KWPN – met uitsluiting van andere
organen van het KWPN - uitgeoefend door de tuchtcommissie en de commissie van beroep.
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Het Tuchtreglement regelt de wijze van benoeming van de leden van de tuchtcommissie en van de
commissie van beroep, hun samenstelling, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de overtredingen en
hun aangifte, de op te leggen straffen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van het in
overtreding zijnde lid.
4. Ingevolge artikel 7 lid 1 van het Tuchtreglement is strafbaar – en derhalve een overtreding - elk
handelen of nalaten:
a. waardoor een bepaling in de Statuten of reglementen van het KWPN wordt overtreden;
b. dat in strijd is met een besluit van een orgaan of van een commissie van het KWPN;
c. waardoor de belangen van het KWPN of van de paardenfokkerij in het algemeen worden geschaad;
d. waarbij een lid zich tegenover het KWPN of tegenover een lid, een orgaan, een commissie, een
functionaris of het stamboekbureau niet naar redelijkheid en billijkheid gedraagt.
5. De tuchtcommissie en commissie van beroep zijn tevens met uitsluiting van andere organen van het
KWPN bevoegd een lid uit het lidmaatschap te ontzetten (royement), zulks met inachtneming van het
bepaalde in artikel 6 lid 5.
6. De uitspraken van de tuchtcommissie en de commissie van beroep gelden als uitspraken van het KWPN,
welke uitspraken het desbetreffende lid en de overige leden van het KWPN binden. Alle leden, organen
en commissies van het KWPN zijn gehouden mede te werken aan de ten uitvoerlegging van door de
tuchtcommissie en de commissie van beroep opgelegde straffen, zulks met uitzondering van het
Algemeen Bestuur indien het meent dat het algemeen belang door de tenuitvoerlegging van een straf
wordt geschaad.
7. In afwijking van het bepaalde in lid 2 is het Algemeen Bestuur bevoegd bij overtreding van het
Reglement ongeoorloofde middelen met inachtneming van dat reglement een ordemaatregel te nemen
welke ordemaatregel voor haar duur bindend is. Van die ordemaatregel is beroep mogelijk bij de
voorzitter van de tuchtcommissie wiens beslissing niet bindend is voor de door de tuchtcommissie
nadien te behandelen aangifte van de overtreding.
8. De bevoegdheid van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep laat onverlet de bevoegdheid
van het Algemeen Bestuur om - al dan niet in het kader van een evenement - een ordemaatregel te
nemen.
9. Indien een beslissing van de tuchtcommissie, de commissie van beroep of van het Algemeen Bestuur tot
gevolg heeft dat een besluit geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd, kan hieraan door het betrokken lid
noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend terwijl evenmin aanspraak kan
worden gemaakt op het opnieuw deelnemen aan een evenement.
10. Geschillen tussen leden onderling, voor zover deze samenhangen met de doelstelling van het KWPN,
kunnen met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage worden beslecht, zulks met
inachtneming van het Arbitragereglement. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien een partij
verklaart dat dit het geval is. De uitspraak van de arbitragecommissie bindt alleen de betrokken
partijen. Van een uitspraak van de arbitragecommissie staat geen beroep open.
Artikel 6 - Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van het KWPN eindigt:
a. van rechtspersonen en vennootschappen: door opzegging, ontzetting (royement) of wanneer een
rechtspersoon of een vennootschap ophoudt te bestaan;
b. van leden natuurlijke personen: door hun dood, door opzegging of ontzetting (royement).
2. Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Een lid kan voorts het
lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat:
a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van het KWPN in een andere rechtsvorm, dan wel tot
fusie of splitsing van het KWPN;
b. hem een besluit is bekend geworden of medegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van
toepassing is.
Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een wijziging van
rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of wanneer een verplichting van
geldelijke aard wordt gewijzigd.
In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen,
indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging door het KWPN geschiedt door het Algemeen Bestuur. Het KWPN kan het lidmaatschap
opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Opzegging door het KWPN kan geschieden wanneer:
a. het lid zijn verplichtingen tegenover het KWPN niet of niet tijdig nakomt;
b. het lid de belangen van het KWPN of van de paardenfokkerij schaadt;
c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de Statuten voor het lidmaatschap stellen.
Voorts kan het KWPN het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen beëindigen
indien redelijkerwijs van het KWPN niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging geschiedt vóór één december tegen het einde van het desbetreffende boekjaar. Is niet
tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende boekjaar. Is ten
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onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst toegelaten
tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd
behoudt het lid zijn rechten en moet hij zijn verplichtingen nakomen.
Royement (ontzetting) kan op verzoek van het Algemeen Bestuur alleen worden uitgesproken door de
tuchtcommissie en in beroep door commissie van beroep wanneer een lid in ernstige mate in strijd
handelt met de Statuten, reglementen of besluiten van organen of commissies van het KWPN of het
KWPN op onredelijke wijze benadeelt. Het besluit tot royement wordt het lid zo spoedig mogelijk met
redenen omkleed schriftelijk medegedeeld. Het lid kan binnen een maand na ontvangst van die
mededeling in beroep gaan bij de commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is het lid geschorst.
Tijdens zijn schorsing is een geschorst lid gehouden zijn verplichtingen na te komen en worden diens
rechten opgeschort, met uitzondering van de rechten die het lid in het Tuchtreglement zijn toegekend.
Behalve in geval van de dood van het lid en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid tot ten
hoogste het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft
voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover het KWPN of zolang een aangelegenheid waarbij
het lid is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf hieronder
begrepen. Het Algemeen Bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het lidmaatschap eindigt.

Artikel 7 - Ledenraad
1. De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden van het KWPN. Zij bestaat uit de stemgerechtigde
afgevaardigden. De afgevaardigden zijn lid van een regiobestuur van een fokrichting en worden in de
najaarsvergadering van de regio benoemd.
2. Elke fokrichting is met afgevaardigden in de Ledenraad vertegenwoordigd. Het JongKWPN is met één
bestuurslid als afgevaardigde met stemrecht vertegenwoordigd.
3. Het aantal afgevaardigden wordt per fokrichting als volgt bepaald:
a. De regio’s van de fokrichtingen Tuigpaard benoemen ieder één afgevaardigde;
b. De regio van de fokrichting Gelders paard benoemt twee afgevaardigden;
c. De fokrichting Rijpaard benoemt per regio één of meer afgevaardigden en wel als volgt:
- de regio’s Gelderland en Brabant benoemen elk vijf afgevaardigden;
- de regio Overijssel benoemt drie afgevaardigden;
- de regio’s Zeeland en Flevoland benoemen elk één afgevaardigde;
- de overige regio’s benoemen elk twee afgevaardigden.
4. Het zijn van afgevaardigde is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur, de
hengstenkeuringscommissie, de herkeuringscommissie en met het zijn van jurylid, veulencontroleur,
paardenpaspoortconsulent en werknemer van het KWPN of als een gelieerde rechtspersoon. Een lid van
het bestuur van JongKWPN is daarentegen wel te benoemen afgevaardigde.
5. De benoeming van de afgevaardigden van de fokrichting Rijpaard, Tuigpaard en Gelders paard
geschiedt door de eigen regiovergadering op voordracht van het desbetreffende regiobestuur. Tot de
door een regio benoemde afgevaardigde(n) behoort in ieder geval de voorzitter van het regiobestuur en
bij zijn ontstentenis diens vervanger.
6. Een te benoemen afgevaardigde ressorteert onder de regio die hem benoemt en treedt af op de dag dat
hij niet meer onder die regio ressorteert.
7. Een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde worden benoemd voor de duur van drie
jaren. Op hun benoeming en de herbenoeming is het bepaalde in artikel 11 van het Algemeen
Reglement van toepassing.
8. Een regiovergadering van de fokrichtingen Rijpaard, Tuigpaard en Gelders paard benoemt uit de leden
van het regiobestuur tevens een plaatsvervangend afgevaardigde die in geval van ontstentenis van de
afgevaardigde voor de duur van de afwezigheid diens plaats in de Ledenraad inneemt. Voor een plaatsvervangend afgevaardigde gelden dezelfde rechten en verplichtingen als voor een afgevaardigde.
9. Afgevaardigden die zijn geschorst hebben geen toegang tot de vergadering van de Ledenraad en
hebben voor de duur van een schorsing geen stemrecht.
10. Iedere afgevaardigde heeft in de Ledenraad één stem.
11. Het lidmaatschap van de Ledenraad eindigt door bedanken, door de dood van de afgevaardigde,
wanneer diens benoemingsduur is verstreken en wanneer hij niet meer in een regiobestuur zitting heeft
dan wel niet meer onder de regio ressorteert die hem heeft benoemd. Het lidmaatschap van de
Ledenraad eindigt bovendien indien de afgevaardigde door de regiovergadering die hem heeft benoemd
wordt ontslagen of wanneer het lidmaatschap van het KWPN eindigt.
13. Afgevaardigden handelen overeenkomstig de hen op een regiovergadering gegeven richtlijnen, maar
zijn vrij om - gehoord de discussie in de Ledenraad - naar bevind van zaken te handelen.
Artikel 8 – Taken en bevoegdheden Ledenraad
1. De Ledenraad
a. stelt op voorstel van het Algemeen Bestuur jaarlijks het jaarplan vast;
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b. denkt actief mee en beoordeelt de jaarplannen en voorgesteld beleid in relatie tot het realiseren van
de doelstellingen van het KWPN en stelt deze vast;
c. ziet toe op het financieel beheer van het KWPN onder andere middels het beoordelen en vaststellen
van de begroting en jaarrekening;
d. bewaakt en verdedigt de doelen van het KWPN, heeft een bindend vermogen en probeert gestalte te
geven aan een samenhangende organisatie;
e. is bevoegd in bijzondere gevallen een ad hoc commissie van deskundigen te benoemen om zich te
laten adviseren.
De afgevaardigden vervullen een belangrijke rol in de communicatie tussen de leden en het Algemeen
Bestuur en het stamboekbureau, over en weer, geven uitleg over het afgesproken beleid aan de leden
en vervullen een signaalfunctie richting de centrale organisatie.
De Ledenraad is met uitsluiting van andere organen van het KWPN bevoegd te beslissen over een fusie,
een splitsing, een reorganisatie, alsmede over andere door haar als zwaarwegend aan te merken
aangelegenheden.
De Ledenraad kan een onderlinge bijeenkomst houden die wordt geleid door de voorzitter van de
vertrouwenscommissie. De Ledenraad kan in die bijeenkomst geen besluiten nemen die het KWPN
binden.
De Ledenraad is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in de artikelen 11 en 22 ter vergadering een
besluit te nemen over personen en zaken wanneer het desbetreffende agendapunt wel is geagendeerd
maar eerst ter vergadering is toegelicht. Wil de Ledenraad in die vergadering terzake geen besluit
nemen, dan is de Ledenraad bevoegd over het desbetreffende agendapunt een schriftelijke stemming
onder de afgevaardigden te houden, in welke geval de directie de afgevaardigden een stembiljet
toezendt dat binnen veertien dagen na de toezending van het stembiljet door de directie moet zijn
ontvangen. Stembiljetten die na die termijn worden ontvangen en stembiljetten die niet worden
geretourneerd, gelden als niet uitgebracht en worden ter bepaling van de gewone meerderheid in
mindering gebracht op het in totaal door alle afgevaardigden uit te brengen aantal stemmen, waarna
het resterende aantal door twee wordt gedeeld en zonodig naar boven wordt afgerond om de
meerderheid te bepalen. Deze wijze van besluitvorming is niet van toepassing op besluiten terzake van
wijziging van de statuten of van een reglement dan wel bij ontbinding van de vereniging.
Aan de Ledenraad komen in het KWPN alle bevoegdheden toe die niet door de wet of door de Statuten
aan het Algemeen Bestuur of aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 9 - Bijeenroepen vergadering Ledenraad
1. Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de Ledenraad gehouden: een voorjaarsvergadering
en een najaarsvergadering. De voorjaarsvergadering wordt uiterlijk 30 juni gehouden, de
najaarsvergadering uiterlijk 31 december.
2. De bijeenroeping geschiedt door publicatie via de officiële mededelingen. De termijn van oproeping
bedraagt na publicatie via de officiële mededelingen ten minste veertien dagen, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In bijzondere gevallen - zulks ter beoordeling
van het Algemeen Bestuur - kan deze termijn worden bekort.
3. Een buitengewone vergadering van de Ledenraad wordt gehouden wanneer het Algemeen Bestuur of
drie regiobesturen of ten minste vier afgevaardigden zulks nodig oordelen. In laatstbedoeld geval moet
de wens daartoe onder opgave van en met toelichting op het te behandelen onderwerp schriftelijk
kenbaar worden gemaakt aan het Algemeen Bestuur, die gehouden is de buitengewone vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken na de indiening van het verzoek te doen houden.
4. Indien het Algemeen Bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek, zoals bedoeld
in lid 3, aan het verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping van de
Ledenraad overgaan door publicatie via de officiële mededelingen of anders door middel van een
advertentie in een landelijk veel gelezen dagblad.
De voor het bijeenroepen van een buitengewone vergadering benodigde bescheiden dienen alsdan door
het secretariaat binnen één week na het verzoek aan de verzoekers ter beschikking te worden gesteld.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en
het opstellen van de notulen.
5. Het Algemeen Bestuur bepaalt waar in Nederland en wanneer de vergaderingen als bedoeld in dit artikel
worden gehouden, behalve in het geval als bedoeld in lid 4, in welk geval de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
Artikel 10 -Toegang vergadering Ledenraad
1. Toegang tot de vergadering van de Ledenraad hebben de afgevaardigden, de leden van het Algemeen
Bestuur, de leden van de directie en één lid van het bestuur van JongKWPN, alsmede die personen die
door het Algemeen Bestuur of door de Ledenraad worden toegelaten.
2. Een vergadering van de Ledenraad gaat in een besloten zitting over wanneer de voorzitter, twee leden
van het Algemeen Bestuur of vier afgevaardigden dit wensen. Tot een besloten zitting hebben toegang:
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het Algemeen Bestuur, de leden van de directie, de afgevaardigden en diegenen die door het Algemeen
Bestuur en de afgevaardigden worden toegelaten.
De Ledenraad beslist in een besloten zitting of de redenen, die tot het aanvragen van de besloten
zitting hebben geleid, voldoende zijn geweest.
Omtrent hetgeen in een besloten zitting is behandeld kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die
daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.

Artikel 11 - Agenda
1. De voorlopige agenda van een vergadering van de Ledenraad wordt ten minste vier weken voor de
datum waarop de Ledenraad vergadert via de officiële mededelingen bekendgemaakt. De definitieve
agenda van een vergadering van de Ledenraad wordt ten minste een week voor de datum waarop de
Ledenraad vergadert aan de afgevaardigden toegezonden en voor anderen bekendgemaakt op de
website van het KWPN.
2. De agenda van de voorjaarsvergadering vermeldt onder meer:
a. het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering van de Ledenraad;
b. het jaarverslag van het Algemeen Bestuur;
c. het financieel verslag van het Algemeen Bestuur over het afgelopen boekjaar;
d. het verslag van de accountant, zoals bedoeld in artikel 21;
e. het verlenen van décharge aan de leden van het Algemeen Bestuur;
f. het voorzien in vacatures;
g. een eventueel vaststellen van voorgestelde wijzigingen in Statuten of reglementen respectievelijk
bekrachtiging van uitvoeringsbesluiten;
h. de rondvraag.
3. De agenda van de najaarsvergadering vermeldt onder meer:
a. het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering van de Ledenraad;
b. het vaststellen van contributies, bijdragen en heffingen;
c. het vaststellen van het jaarplan en van de begroting voor het komende boekjaar;
d. het voorzien in vacatures;
e. een eventueel vaststellen van voorgestelde wijzigingen in Statuten of reglementen respectievelijk
bekrachtiging van uitvoeringsbesluiten;
f. de rondvraag.
4. Voorstellen worden aan de agenda van de vergadering van de Ledenraad toegevoegd wanneer deze
voorstellen, voorzien van een toelichting, uiterlijk vier weken vóór de te houden vergadering van de
Ledenraad schriftelijk bij het Algemeen Bestuur zijn ingediend door hetzij:
a. ten minste vier afgevaardigden;
b. een regiovergadering.
5. Het Algemeen Bestuur is bevoegd later ingekomen voorstellen, moties en vragen en/of eigen
voorstellen, voorzien van een toelichting, tijdens de vergadering na toestemming van de Ledenraad op
de agenda te plaatsen.
Artikel 12 - Algemeen Bestuur
1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit vijf meerderjarige personen die door de Ledenraad uit de leden
worden benoemd.
2. Het Algemeen Bestuur bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een
penningmeester en een bestuurslid. De voorzitter wordt in functie benoemd. De functies van secretaris
en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. Na de benoeming van een lid van het
Algemeen Bestuur worden de functies verdeeld en de taken van ieder lid van het Algemeen Bestuur
vastgesteld, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden.
3. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met enige ander functie in het KWPN.
4. Elke regio is bevoegd kandidaten te stellen voor het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur en vijf
afgevaardigden zijn eveneens bevoegd kandidaten te stellen. Kandidaten worden schriftelijk gesteld bij
één van de leden van de vertrouwenscommissie.
5. De Ledenraad benoemt uit haar midden een vertrouwenscommissie die is samengesteld uit drie
afgevaardigden. De benoeming van de leden van de vertrouwenscommissie geschiedt op voordracht van
de vertrouwenscommissie. De Ledenraad ontslaat de leden van de vertrouwenscommissie. De werkwijze
van de vertrouwenscommissie wordt nader geregeld in het Algemeen Reglement.
6. Een lid van het Algemeen Bestuur wordt bij voorkeur in de najaarsvergadering benoemd voor de duur
van drie jaren. Op de benoeming en de herbenoeming is het bepaalde in artikel 11 van het Algemeen
Reglement van toepassing.
7. De Ledenraad streeft er naar dat de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester
onderscheidenlijk secretaris/penningmeester niet in enig jaar tegelijk worden benoemd.
8. Een lid van het Algemeen Bestuur kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door
de Ledenraad worden geschorst of ontslagen. Het besluit tot ontslag c.q. schorsing wordt genomen door
de Ledenraad, in een vergadering waartoe ten minste tien dagen van tevoren is opgeroepen door
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toezending van de agenda. In deze vergadering heeft het betrokken bestuurslid de gelegenheid het
woord te voeren.
Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer de schorsing
eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door
een besluit tot opheffing van de schorsing. Een besluit tot schorsing of ontslag behoeft een twee derden
meerderheid.
9. De voorzitter heeft de algemene leiding van het KWPN. Hij is bij officiële vertegenwoordiging van het
KWPN de woordvoerder, tenzij hij deze taken aan een ander heeft opgedragen. De voorzitter wordt in
geval van verhindering vervangen door de vicevoorzitter of bij verhindering van deze laatste door een
door het Algemeen Bestuur aan te wijzen medebestuurslid c.q. functionaris.
10. Ieder lid van het Algemeen Bestuur is tegenover het KWPN gehouden tot een behoorlijke vervulling van
zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer leden van het
Algemeen Bestuur behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een
tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van
maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
11. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt door de dood van het bestuurslid, door ontslag,
door bedanken, door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap
van het KWPN eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur wanneer het
bestuurslid wordt benoemd in enige andere functie.
Artikel 13 - Taken en bevoegdheden Algemeen Bestuur
1. Tenzij de Statuten anders bepalen, is het Algemeen Bestuur belast met het besturen van het KWPN.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het Algemeen Bestuur
bevoegd. De Ledenraad is gehouden zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
3. Het Algemeen Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken
te delegeren. Bovendien is het Algemeen Bestuur bevoegd - al dan niet tegen betaling werkzaamheden aan derden op te dragen.
4. Het Algemeen Bestuur stelt het fokbeleid vast.
5. Het Algemeen Bestuur stelt de taken en bevoegdheden van de directie vast in een directiestatuut.
6. Het Algemeen Bestuur oefent de stemrechten en andere rechten uit die verbonden zijn aan het bezitten
van belangen in het kapitaal in rechtspersonen.
7. Het Algemeen Bestuur stelt het te voeren personeelsbeleid vast alsmede de bezoldiging van de bij het
KWPN werkzame werknemers.
8. Het Algemeen Bestuur stelt de vergoedingen voor juryleden vast.
9. Het Algemeen Bestuur ziet toe op het naleven van de Statuten, reglementen en door het KWPN
genomen besluiten.
10. Het Algemeen Bestuur is niet bevoegd besluiten te nemen waarvan de financiële verplichtingen de voor
dat boekjaar vastgestelde begroting in totaal met meer dan vijf procent overschrijden.
11. Het Algemeen Bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of het bezwaren van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij het KWPN zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt.
12. Het bestuur verstrekt de Ledenraad jaarlijks een overzicht van de zittingstermijnen van de leden van de
Ledenraad, van de fokkerijraad, van het Algemeen Bestuur, van de regiobesturen en van de
hengstenkeuringscommissies.
Artikel 14 - Vertegenwoordiging
1. Het KWPN wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Algemeen Bestuur.
2. Voorts komt vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan de voorzitter of de vicevoorzitter van het
Algemeen Bestuur ieder afzonderlijk en bij hun ontstentenis aan twee leden van het Algemeen Bestuur
gezamenlijk.
3. De voorzitter van het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in vergaderingen van direct
onder de vereniging ressorterende rechtspersonen, tenzij een ander lid of meer leden van het Algemeen
Bestuur daartoe voor de desbetreffende gelegenheid door het Algemeen Bestuur wordt / worden
aangewezen. Op de vertegenwoordiging van de vereniging in vergaderingen van direct onder de
vereniging ressorterende rechtspersonen is het bepaalde in artikel 12 lid 9 van toepassing. Indien er
meerdere vertegenwoordigers zijn, zullen deze de uitoefening van de rechten in onderling overleg nader
regelen.
4. Het Algemeen Bestuur of twee gezamenlijk handelende leden van het Algemeen Bestuur kunnen een
ander lid van het Algemeen Bestuur of een derde schriftelijk machtigen om het KWPN te
vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken.
5. In alle gevallen waarin het Algemeen Bestuur besluit zijn stemrecht in een onder de vereniging
ressorterende rechtspersoon uit te oefenen, wordt de richting waarin het stemrecht op alle door de
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vereniging gehouden belangen in het kapitaal van deze rechtspersoon uitgeoefend, uitsluitend bepaald
door het Algemeen Bestuur. In zodanig geval wordt de vereniging in de vergadering van deze
rechtspersoon vertegenwoordigd door de voorzitter van het Algemeen Bestuur of een ander lid van het
Algemeen Bestuur dat daartoe voor de desbetreffende gelegenheid door het Algemeen Bestuur wordt
aangewezen.
6. De vereniging kan slechts overgaan tot het vervreemden of bezwaren van belangen in het kapitaal van
onder de vereniging ressorterende rechtspersonen krachtens besluit van het Algemeen Bestuur dat is
goedgekeurd door de Ledenraad met inachtneming van artikel 13 lid 10 van de statuten van de
vereniging.
7. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Algemeen Bestuur en van de gezamenlijk handelende
Algemeen Bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie een volmacht is verleend, kan in die volmacht
naar aard en omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden.
8. Een regio wordt vertegenwoordigd door het regiobestuur of door ten minste twee gezamenlijk
handelende regiobestuursleden. De leden van een regiobestuur zijn bevoegd hun regio te
vertegenwoordigen binnen de door de eigen regiovergadering vastgestelde begroting, zulks met
inachtneming van het in Regioreglement bepaalde.
9. De directie is bevoegd het KWPN te vertegenwoordigen overeenkomstig de haar daartoe door het
Algemeen Bestuur verleende en bij het handelsregister gedeponeerde volmacht.
10. Personen aan wie hetzij op grond van deze Statuten, hetzij een volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe een
bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
Artikel 15 - Fokrichtingen
1. Het KWPN kent de fokrichtingen Rijpaard, Tuigpaard en Gelders Paard. De fokrichting Rijpaard kent de
disciplines dressuur en springen.
2. Op voorstel van het Algemeen Bestuur en na advies van de desbetreffende fokkerijraad stelt de
Ledenraad fokrichtingen in en heft deze op.
3. Een lid ressorteert onder de fokrichting(en) waartoe hij op verzoek bij toelating tot het lidmaatschap of
nadien door het Algemeen Bestuur is ingedeeld.
4. Indien een lid niet voor een fokrichting opteert, wordt hij geacht te ressorteren onder de fokrichting
Rijpaard en naar woonplaats of plaats van vestiging onder de desbetreffende regio van die fokrichting.
5. Indien een lid onder meer dan één fokrichting ressorteert, is hij voor elke fokrichting meer een extra
contributie verschuldigd waarvan het bedrag van tijd tot tijd door het Algemeen Bestuur wordt
vastgesteld.
Artikel 16 - Regio's en afdelingen
1. Elke fokrichting kent een of meer regio's.
2. De fokrichting Rijpaard kent twaalf regio's, per provincie één. Een regio van de fokrichting Rijpaard kan
afdelingen bezitten en opheffen, zulks met inachtneming aan het Regioreglement.
3. De fokrichting Tuigpaard kent vier regio's: Noord, Oost, Zuid en West.
4. De fokrichting Gelders paard kent één regio.
5. Ieder lid van het KWPN ressorteert naar zijn woonplaats of plaats van vestiging onder een regio van zijn
fokrichting. Op leden die in het buitenland woonachtig zijn is het bepaalde in het Regioreglement van
toepassing.
6. De positie, de inrichting, de samenstelling van een regiobestuur en van een regiovergadering alsmede
hun taken en bevoegdheden worden nader geregeld in het Regioreglement.
7. Wanneer in de statuten en reglementen wordt gesproken over een afdeling is het aldaar bepaalde alleen
van toepassing wanneer een regio van de fokrichting Rijpaard een afdeling kent.
Artikel 17 - Fokkerijraden
1. Elke fokrichting kent een fokkerijraad die het Algemeen Bestuur – gevraagd en ongevraagd - adviseert
over de foktechnische aangelegenheden van zijn fokrichting.
2. De fokkerijraad Tuigpaard bestaat uit zes leden. Elke regio van de fokrichting Tuigpaard draagt één lid
van de fokkerijraad Tuigpaard voor. Het vijfde lid van de fokkerijraad Tuigpaard wordt voorgedragen
door de regiobesturen Tuigpaard gezamenlijk. Het zesde lid wordt voorgedragen vanuit het JongKWPN
bestuur.
3. De fokkerijraad Gelders paard bestaat uit zes leden. Het regiobestuur Gelders paard draagt vijf leden
voor de fokkerijraad Gelders paard voor. Het zesde lid wordt voorgedragen vanuit het JongKWPN
bestuur.
4. De fokkerijraad Rijpaard bestaat uit dertien leden. Elke regio van de fokrichting Rijpaard draagt een lid
van de fokkerijraad voor. Het dertiende lid wordt voorgedragen vanuit het JongKWPN bestuur.
5. Het lidmaatschap van een fokkerijraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Algemeen
Bestuur. Een lid van het bestuur JongKWPN kan daarentegen wel lid zijn van een fokkerijraad.
Pagina 8 van 12

Statuten KWPN
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

13 december 2017

Het Algemeen Bestuur stelt voor de leden van een fokkerijraad een profielschets op.
De regiobesturen kunnen met inachtneming van die profielschets voor een in hun fokkerijraad te
benoemen lid aan het Algemeen Bestuur een voordracht doen. Indien het Algemeen Bestuur meent dat
een voordracht niet voldoet aan de profielschets dan wel in strijd is met het algemeen belang van het
KWPN, kan het Algemeen Bestuur het desbetreffende regiobestuur verzoeken een nieuwe voordracht te
doen.
De leden van een fokkerijraad worden benoemd, geschorst en ontslagen door het Algemeen Bestuur.
Een lid van een fokkerijraad wordt benoemd voor de duur van drie jaren. Een lid van de fokkerijraad
treedt voordien af zodra hij niet meer behoort tot de regio die hem heeft voorgedragen. Op de
benoeming en de herbenoeming is het bepaalde in artikel 11 van het Algemeen Reglement van
toepassing.
Een lid van het Algemeen Bestuur fungeert als voorzitter van de drie fokkerijraden, zonder stemrecht.
Het Algemeen Bestuur kan het voorzitterschap van een fokkerijraad delegeren aan een lid van de
desbetreffende fokkerijraad.
De verantwoordelijke directeur en een inspecteur van de desbetreffende fokrichting wonen als adviseur
vergaderingen van de desbetreffende fokkerijraad bij. Deze directeur stelt voor een fokkerijraad een
secretaris aan.
Een fokkerijraad kan besluiten om externe adviseurs voor een vergadering uit te nodigen.
De fokkerijraden vergaderen op verzoek gezamenlijk.
Een fokkerijraad adviseert de Ledenraad over het fokdoel van zijn fokrichting en adviseert het Algemeen
Bestuur over het selectiebeleid en het daarbij te hanteren instrumentarium.
Het advies van een fokkerijraad aangaande het fokdoel van die fokrichting is bindend. De Ledenraad
kan aan het advies het bindend karakter ontnemen door een met ten minste twee derden van de
uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit. De adviezen van een fokkerijraad met betrekking tot
het selectiebeleid en het instrumentarium zijn niet bindend.
De vergaderingen van een fokkerijraad vinden in beslotenheid plaats. Adviezen worden openbaar
gemaakt door het Algemeen Bestuur of door de desbetreffende fokkerijraad na voorafgaande
toestemming van het Algemeen Bestuur.
De afgevaardigden handelen overeenkomstig de hen op een regiovergadering gegeven richtlijnen, maar
zijn vrij om - gehoord de discussie tijdens de vergadering van de fokkerijraad - naar bevind van zaken
te handelen.

Artikel 18 - Commissies
1. Het KWPN kent permanente commissies en ad hoc commissies.
2. Het Algemeen Bestuur, de Ledenraad, een regiobestuur en een regiovergadering zijn bevoegd
commissies in te stellen, alsmede hun samenstelling, de benoeming van leden en de taken en
bevoegdheden te regelen, voorzover deze niet geregeld zijn in de statuten of een andere reglementen.
3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.
4. Tenzij anders is bepaald wordt een lid van een permanente commissie benoemd voor de duur van drie
jaren. Op de benoeming en de herbenoeming is het bepaalde in artikel 11 van het Algemeen Reglement
van toepassing.
5. Een lid van een ad hoc commissie wordt benoemd voor de duur van de aan de commissie verstrekte
opdracht.
6. Het KWPN kent per fokrichting een hengstenkeuringscommissie en een herkeuringscommissie, zoals
bedoeld in artikel 14 van het Algemeen Reglement. Een hengstenkeuringscommissie heeft als taak het
adviseren van het Algemeen Bestuur over het selecteren van hengsten op de wijze zoals in het
Selectiereglement is bepaald. Bij de fokrichting Rijpaard kennen de disciplines dressuur en springen elk
een eigen hengstenkeuringscommissie en herkeuringscommissie.
In afwijking van het bepaalde in lid 2 leggen de hengstenkeuringscommissie en de herkeuringscommissie geen verantwoording af aan de Ledenraad maar aan het Algemeen Bestuur.
Artikel 19 - Stamboekbureau
1. Het KWPN kent als centraal uitvoerend apparaat het stamboekbureau.
2. Aan het hoofd van het stamboekbureau staat een directie die belast is met en verantwoordelijk is voor
het uitvoeren van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleid. De directie is tevens belast met
de hem in de Statuten en reglementen opgedragen taken. De directie is bevoegd al die initiatieven te
(doen) ontwikkelen, die zij in het belang van het KWPN acht.
3. De directie is verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Bestuur dat een toezicht houdende rol
vervult. De directie voert uit binnen het overeengekomen strategisch- en businessplan.
4. De directie wordt benoemd door het Algemeen Bestuur.
5. De directie voert met betrekking tot de overige werknemers een personeelsbeleid binnen de begroting
en de formatie van het bureau.
6. De directie woont alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur en van de Ledenraad bij, tenzij het
Algemeen Bestuur of de Ledenraad anders beslist.
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Artikel 20 - Financiën
1. Het boekjaar van het KWPN is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Ledenraad stelt jaarlijks de contributie en de heffingen voor het volgende boekjaar vast, tenzij de
Ledenraad heeft bepaald dat de vaststelling door het Algemeen Bestuur bij uitvoeringsbesluit kan
geschieden.
3. Op voorstel van het Algemeen Bestuur stelt de Ledenraad de verdeelsleutel vast volgens welke regio’s
een afdracht ontvangen van de door het KWPN te ontvangen contributies, donaties, entree- en
inschrijvingsgelden.
Artikel 21 - Rekening en verantwoording
1. Het Algemeen Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het KWPN en van alles betreffende de
werkzaamheden van het KWPN, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige
wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op
zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van het KWPN kunnen worden
gekend.
2. Tot het vermogen van het KWPN behoren de bij een regio in beheer zijnde gelden, waaronder begrepen
de gelden van een afdeling van die regio.
3. Het Algemeen Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en
de staat van baten en lasten van het KWPN op te maken en op papier te stellen.
4. Het Algemeen Bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden
vergadering van de Ledenraad een jaarverslag uit over de gang van zaken in het KWPN en over het
gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring
aan de Ledenraad over. Deze stukken worden ondertekend door de leden van het Algemeen Bestuur.
Heeft een lid van het Algemeen Bestuur de stukken niet ondertekend dan wordt daarvan onder opgave
van de redenen melding gemaakt.
5. De Ledenraad kan de in lid 4 genoemde termijn verlengen met ten hoogste vijf maanden. Na afloop van
de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke leden van het Algemeen
Bestuur in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.
6. Het Algemeen Bestuur is verplicht jaarlijks omtrent de getrouwheid van de in lid 3 genoemde stukken
aan de Ledenraad een verklaring over te leggen van een door de Ledenraad op voorstel van het
Algemeen Bestuur aan te wijzen (register)accountant zoals artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. Het Algemeen Bestuur is verplicht de (register)accountant ten behoeve van zijn onderzoek
alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen
en inzage van de boeken en bescheiden van het KWPN te geven.
7. Goedkeuring door de Ledenraad van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording geschiedt
nadat is kennisgenomen van het verslag van de (register)accountant en strekt het Algemeen Bestuur
tot décharge voor alle handelingen voor zover die uit de rekening en verantwoording blijken.
8. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en
bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen - met uitzondering van de op
papier gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een gegevensdrager aangebrachte
gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het overbrengen van de
gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens geschieden, terwijl deze
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en binnen redelijke tijd leesbaar
moeten kunnen worden gemaakt.
9. Het Algemeen Bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
Artikel 22 - Besluitvorming
1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten van de Ledenraad, een regiovergadering,
alsmede van het Algemeen Bestuur en een regiobestuur, die in het KWPN worden genomen. Lid 9 is
alleen van toepassing op de besluitvorming in de vergadering van de Ledenraad en een
regiovergadering. Alleen in deze vergaderingen kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen.
2. De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de vergadering. De Ledenraad wordt geleid
door de voorzitter van het Algemeen Bestuur, tenzij artikel 8 lid 4 toepassing vindt.
3. De voorzitter stelt de orde van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin
wijziging te brengen. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de desbetreffende
vergadering worden gehouden.
4. Tenzij in de Statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen
genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt
verstaan meer dan de helft van de door stemgerechtigden uitgebrachte stemmen, zo nodig door
afronding naar boven. Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald.
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Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorste stemgerechtigde en wanneer
schriftelijk is gestemd voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan
voor de desbetreffende stemming noodzakelijk is.
Tenzij in de Statuten anders is bepaald, brengt iedere stemgerechtigde in de desbetreffende
vergadering één stem uit. Een stemgerechtigde kan één andere stemgerechtigde schriftelijk een
volmacht verlenen om namens hem in een vergadering zijn stem uit te brengen. Een stemgerechtigde
kan slechts door één andere stemgerechtigde worden gemachtigd.
Het stemmen over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over zaken
gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de vergadering tot een
andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval wordt schriftelijk gestemd
indien een stemgerechtigde een schriftelijke stemming verlangt.
Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming meer dan de
helft behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het hoogste respectievelijk het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij de tweede stemming de
stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat die bij de tweede of de
derde stemming de gewone meerderheid haalt, of door loting na een derde stemming is aangewezen.
Bij een schriftelijke stemming in de Ledenraad en in een regiovergadering benoemt de voorzitter een
stembureau van drie leden die geen lid van het Algemeen Bestuur of van het desbetreffende
regiobestuur mogen zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen,
berekent de uitslag en doet daarvan mededeling.
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde
geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming
plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of - wanneer de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in de volgorde van indienen gestemd, tenzij naar
het oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende strekking heeft dan een
eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behandeld.
Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot wijziging
van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het voorstel te wijzigen of
aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter.
Indien voor het aannemen van een voorstel een gekwalificeerde meerderheid is vereist, geldt dezelfde
meerderheid voor het aannemen van een voorstel tot wijziging op het voorstel.

Artikel 23 – Reglementen
1. De organisatie van het KWPN alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen en commissies
kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen.
2. Het KWPN kent in ieder geval het Reglement Begripsbepalingen, het Algemeen Reglement, het
Regioreglement, het Registratiereglement, het Selectiereglement, het Veterinair reglement, het
Tuchtreglement, het Reglement Ongeoorloofde middelen, het Reglement Platform JongKWPN, het
Klachtreglement, de Gedrags- en integriteitscode en het Arbitragereglement.
3. Voorts kent het KWPN wedstrijdreglementen, zoals nader geregeld in artikel 18 van het Algemeen
Reglement.
4. De in lid 2 genoemde reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door
de Ledenraad. De in lid 3 bedoelde wedstrijdreglementen worden vastgesteld door het Algemeen
Bestuur.
5. Van een nieuw reglement, van een wijziging in een reglement en van een uitvoeringsbesluit wordt via
de officiële mededelingen mededeling aan de leden gedaan. De tekst van de nieuw reglement wordt
volledig via de officiële mededelingen of in een reglementenbundel opgenomen. Een wijziging van een
reglement wordt hetzij woordelijk via de officiële mededeling opgenomen, hetzij met een zakelijke
weergave daarvan in welk geval de volledige tekst wordt weergegeven via de officiële mededelingen op
de website van het KWPN.
6. Tenzij de Ledenraad anders bepaalt, treden nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen, alsmede uitvoeringsbesluiten in werking een dag nadat het via de officiële mededelingen is gepubliceerd.
7. Het Algemeen Bestuur is na instemming van de Ledenraad bevoegd voor een door de Ledenraad
vastgestelde periode ten behoeve van te houden experimenten af te wijken van één of meer
reglementaire bepalingen.
8. In gevallen waarin de Statuten of een reglement niet voorzien, beslist het Algemeen Bestuur in hoogste
instantie.
9. Ieder lid wordt geacht de Statuten, reglementen en uitvoeringsbesluiten, alsmede de mededelingen in
de officiële mededelingen te kennen, waaronder begrepen de op grond van het Reglement
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Ongeoorloofde middelen gepubliceerde Lijst van ongeoorloofde middelen. Het Algemeen Bestuur maakt
de Lijst van ongeoorloofde middelen via internet bekend.
Artikel 24 – Bestuursbesluiten
1. Het Algemeen Bestuur neemt jaarlijks met inachtneming van het Selectiereglement een
Hengstenkeuringsbesluit waarin de specifieke voorwaarden van de in dat jaar te houden
hengstenkeuring worden geregeld.
2. Het Algemeen Bestuur neemt jaarlijks met inachtneming van het Selectiereglement een
Merriekeuringsbesluit waarin de specifieke voorwaarden van de in dat jaar te houden merriekeuring
worden geregeld.
3. Het Algemeen Bestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen met een algemeen karakter die een
nadere regeling vereisen een uitvoeringsbesluit vast te stellen. Het uitvoeringsbesluit heeft de kracht
van een reglement, is voor alle leden bindend en dient door de eerst volgende vergadering van de
Ledenraad te worden bekrachtigd, dan wel alsdan als bepaling in de Statuten of in een reglement te
worden opgenomen. Een uitvoeringsbesluit mag niet in strijd zijn met de Statuten en reglementen.
4. Het Algemeen Bestuur kan in de vorm van een uitvoeringsbesluit voor een bepaalde tijdsduur
vergoedingen voor dienstverlening en andere bijdragen vaststellen.
Artikel 25 - Wijziging van Statuten
1. In de Statuten van het KWPN kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een
Ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden
voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste vier weken.
2. Zij die de oproeping tot de Ledenraad ter behandeling van een voorstel tot een wijziging van de
Statuten hebben gedaan, dienen ten minste vier weken vóór de desbetreffende vergadering van de
Ledenraad het van een toelichting voorziene voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen schriftelijk ter kennis te hebben gebracht van de afgevaardigden en van de regio's. Voorts
worden het voorstel, het voorstel tot wijziging dan wel een samenvatting hiervan gepubliceerd via de
officiële mededelingen.
3. Het voorstel tot wijziging van de Statuten, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en
welke is voorzien van een toelichting, wordt voor de leden ter inzage gelegd op het stamboekbureau tot
na afloop van de dag waarop de Ledenraad wordt gehouden.
4. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts worden genomen op een vergadering van de
Ledenraad met ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, terwijl alle regio's
vertegenwoordigd moeten zijn. Zijn één of meer regio's niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen één
maand een nieuwe vergadering van de Ledenraad gehouden, waarop met ten minste twee derden van
de uitgebrachte geldige stemmen tot wijziging kan worden besloten.
5. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de Ledenraad alle afgevaardigden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot wijziging van de Statuten met algemene stemmen wordt
genomen.
6. Een wijziging van de Statuten treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het Algemeen Bestuur bevoegd, dat
bevoegd is het KWPN te vertegenwoordigen.
7. De leden van het Algemeen Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de
gewijzigde Statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister waarin het KWPN is
ingeschreven.
Artikel 26 - Ontbinding en vereffening
1. Een besluit tot ontbinding van het KWPN kan alleen worden genomen in een daartoe speciaal
bijeengeroepen vergadering van de Ledenraad. Het bepaalde in het vorige artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2. Nadat de Ledenraad tot ontbinding van het KWPN heeft besloten, treden de leden van het Algemeen
Bestuur als vereffenaars op, tenzij de Ledenraad een ander met de vereffening heeft belast.
3. Na de ontbinding blijft het KWPN voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het vermogen
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten voor zoveel mogelijk van
kracht. In stukken en aankondigingen die van het KWPN uitgaan, wordt aan de naam toegevoegd
‘in liquidatie’.
4. Bij liquidatie zal de gestorte kapitaaldeelneming en zullen vervolgens de lidmaatschapsgelden over het
lopende jaar worden terugbetaald, waarna het saldo - behalve in geval van faillissement - wordt
aangewend in het belang van de paardenfokkerij in Nederland, zulks door de vereffenaars.
5. De Ledenraad benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van het KWPN zal bewaren
gedurende zeven jaar na afloop der vereffening. De Ledenraad kan de bewaarder een bewaarloon
toekennen. Is geen bewaarder aangewezen en is de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan
de bevoegde kantonrechter op verzoek van een belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen.
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