
1 

GM/20052336 

met wijzigingen besloten in de Ledenraadsvergaderingen op 22-11-2019 , 28-05-

2021 en 20-05-2022 welke nog niet zijn vastgelegd in een nieuwe notariële akte 

STATUTENWIJZIGING 

KONINKLIJKE VERENIGING "HET FRIESCH PAARDEN-STAMBOEK" 

 

Heden, éénendertig december tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. Gerrit 

Mulder, notaris te Leeuwarden: 

 de heer mr. Pieter Tuinman, geboren te Harlingen op dertig oktober 

negentienhonderd vijfenveertig, wonende te 9031 XJ Boksum, Hegedyk 1, 

houder van een rijbewijs met nummer 3173103911, geldig tot tweeëntwintig 

februari tweeduizend tien, 

 te dezen handelend in hoedanigheid van door de algemene ledenvergadering van 

de statutair te Leeuwarden gevestigde vereniging: Koninklijke Vereniging 

"Het Friesch Paarden-Stamboek", kantoorhoudend te 9205 BZ Drachten, 

Oprijlaan 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 

voor Friesland onder nummer 40001206, aangewezen en gemachtigd persoon, 

door welke algemene ledenvergadering de comparant werd aangewezen en 

gemachtigd tot uitvoering van het besluit van de algemene ledenvergadering van 

zevenentwintig november tweeduizend negen tot wijziging van de statuten en 

van welk besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van de betreffende 

vergadering dat aan deze akte zal worden gehecht. 

De comparant, in gemelde hoedanigheid, gaf vooraf te kennen: 

1. de statuten van genoemde vereniging "Koninklijke Vereniging "Het Friesch 

Paarden-Stamboek"" zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op éénentwintig 

december tweeduizend zes verleden voor een waarnemer van mr. Geert Jan de 

Jong, notaris met standplaats van vestiging: Drachten; 

2. de algemene ledenvergadering, gehouden op zevenentwintig november 

tweeduizend negen, waartoe is opgeroepen met inachtneming van de bepalingen 

in de wet en de statuten van de vereniging, heeft overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 20 leden 1 en 2 van de statuten rechtsgeldig besloten tot wijziging van de 

statuten, zoals blijkt uit een uittreksel uit de notulen van bedoelde vergadering, 

dat aan onderhavige akte zal worden gehecht (bijlage); 

3.  blijkens artikel 34 lid 5 van de statuten van de vereniging is ieder van de 

bestuursleden afzonderlijk bevoegd tot het doen verlijden van de akte van 

statutenwijziging. 
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De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van genoemd besluit 

bij deze de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te leggen als 

volgt: 

- 

STATUTEN van het KFPS 

Inhoud 

1. Definities 

2. Naam, zetel, oorsprong, recht, taal 

3. Doel, middelen, geen discriminatie, registers 

4.  Leden en overige betrokkenen 

5. Begunstigers 

6. Ereleden en leden van verdienste 

7.  Leden. Aanmelding en toelating 

8. Leden. Einde lidmaatschap  

9. Leden. Rechten en plichten 

10. Buitenlandse rechtspersonen, fokkerijovereenkomst 

11. Fokverenigingen. Samenwerking 

12. Regio. Indeling, vergaderingen, oproep leden,  

13. Regio. Vergadering, afvaardiging, onafhankelijkheid 

14. Ledenraad. Samenstelling, zittingsduur, voorzitter 

15. Ledenraad. Voorzitter bijzonder besloten vergadering 

16. Ledenraad. Taken en bevoegdheden 

17. Ledenraad. Gewone en buitengewone vergaderingen, plaats, tijdstip, 

 oproep 

18. Ledenraad. Vaststelling agenda, ledeninbreng 

19. Ledenraad. Toegang gewone en overige vergaderingen, stemming,  

 notulen 

20. College van appèl, financiële commissie, vertrouwenscommissie 

21. Bestuur. Benoeming, samenstelling, functies 

22. Bestuur. Taken, bevoegdheden, vertegenwoordiging 

23. Directie en medewerkers 

24. Raden, commissies en jury’s 

25. Financiën. Contributies, bijdragen en heffingen 
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26. Financiën. Vergoeding  

27.  Financiën. Verantwoording, externe accountant. 

28.  Rechtspraak 

29. Correctief referendum 

30. Reglementen en voorschriften 

31. Verstrengelingen, zittingsduur 

32. Vergaderorde 

33. Bekendmaking en bekendheid besluiten 

34. Aansprakelijkheid 

35. Wijziging van de statuten 

36. Ontbinding en vereffening 

- 

Artikel 1. Definities 

In deze statuten wordt verstaan onder: 

Amendement: een voorstel tot wijziging van een voorstel  

Begunstigers:  degene die zich verplichten jaarlijks een bijdrage te  

  storten ten behoeve van het KFPS conform artikel 5; 

Bestuur: het bestuur van het KFPS; 

Buitenlandse rechts-  

persoon: een rechtspersoon die een gelijkluidend fokdoel en 

 fok- en selectiebeleid kent als het KFPS en voorts een  

 bilaterale fokkerijovereenkomst heeft gesloten met  

 het KFPS conform artikel 10; 

College van appèl: het college dat een door een lid of lid van een  

 buitenlandse rechtspersoon gedaan beroep tegen een  

 besluit van het bestuur behandelt en daarover uitspraak  

 doet conform artikel 20; 

Financiële commissie: de commissie die op verzoek van de ledenraad 

financiële aangelegenheden van het KFPS onderzoekt 

conform artikel 20; 

Integriteitscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 20die adviseert in 

relatie tot integriteitskwesties binnen het KFPS en die 

vertrouwenscommissie en het bestuur adviseert bij 
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benoemingen; 

Vertrouwenscommissie: de commissie die kandidaten voor vakante functies in  

 het bestuur selecteert en het functioneren van het  

 bestuur en leden van het bestuur beoordeelt conform  

 artikel 20; 

Commissie van beroep: de commissie die het beroep behandelt tegen een  

 uitspraak van de Tuchtcommissie inzake een  

 overtreding van het Tuchtreglement; 

Directie: de directie van het KFPS, die belast is met en  

 verantwoordelijk is voor ontwikkeling en uitvoering  

 van het beleid, voor zover gemandateerd door het  

 bestuur conform artikel 23; 

Fokkerijraad: de raad die adviseert inzake het fokdoel en het fok- en  

 selectiebeleid binnen het KFPS;  

Fokvereniging: een vereniging die zich toelegt op het bevorderen van  

 de fokkerij van het Friese paard overeenkomstig het  

fok- en  selectiebeleid van het KFPS zonder het 

aanleggen van stamboekregisters conform artikel 11; 

Fokkerijovereenkomst: een overeenkomst gesloten door het KFPS met een  

 buitenlandse rechtspersoon (bilaterale  

 fokkerijovereenkomst) conform artikel 10; 

Lid: degene die is toegelaten tot het lidmaatschap van  

 het KFPS conform artikel 7 tot en met 9; 

Hippisch Doping-  

reglement: het reglement van het KFPS dat betreft het bevorderen 

van de gezondheid en het welzijn van de paarden en het  

 tegengaan van het gebruik van verboden stoffen; 

Huishoudelijk Reglement: het reglement van het KFPS dat nadere uitwerkingen 

van het bepaalde in de statuten van het KFPS betreft; 

Jury’s: organen van het KFPS die oordelen over de opname van  

 Friese paarden in de registers van het KFPS en het  

 verlenen van predikaten of daarbij behulpzaam zijn. 

 Het betreft: 
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 - de exterieurjury 

 - de hengsten(her)keuringscommissie 

 - de inspectie 

 - de verrichtingsjury, 

 conform artikel 24. Zie verder het Huishoudelijk  

 Reglement; 

Leden van verdienste en  

ere-leden: degene die wegens hun verdiensten voor de  

 paardenfokkerij in het algemeen en/of het KFPS  

 bijzondere verdiensten hebben verricht conform  

 artikel 6; 

Ledenraad: het orgaan van de door de regio's gekozen  

 afgevaardigden tezamen conform artikel 14 tot en met 

19; 

Rechtspraak:  het geheel van procedures bij het KFPS, indien een lid 

of een lid van een buitenlandse rechtspersoon een  

 bezwaarschrift indient bij het bestuur tegen een besluit  

 van het bestuur tot en met het in beroep gaan bij het  

 college van appèl conform artikel 28; 

Referendum, correctief -: het verplicht geven van gelegenheid aan de leden om 

 zich uit te spreken over een voorlopig besluit van de 

 ledenraad inzake gewichtige, gespecificeerde zaken  

 conform artikel 29; 

Regio: de door ledenraad vastgestelde gebieden conform  

 artikel 12en 13; 

Tuchtreglement: het reglement van het KFPS dat van toepassing is op 

alle leden en leden van de buitenlandse rechtspersonen 

terzake van tuchtzaken; 

Tuchtcommissie: de commissie aan wie een  tuchtzaak (overtreding)  

 voorgelegd wordt conform het Tuchtreglement; 

Voorschriften: de door het bestuur genomen besluiten met een  

 algemeen geldend karakter conform artikel 30; 

WFHO: World Friesian Horse Organisation, een overlegorgaan  
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 van aan het KFPS gelieerde rechtspersonen in het  

 buitenland 

Artikel 2. Naam, zetel, oorsprong, recht, taal 

1. De vereniging draagt de naam: Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-

Stamboek". De vereniging wordt verder in deze statuten, in reglementen en in 

voorschriften ook aangeduid met het KFPS. 

2. Het KFPS heeft haar zetel te Leeuwarden. 

3. Het KFPS houdt haar hoofdactiviteiten, te weten de centrale eindkeuringen voor 

hengsten en merries en haar kantoor uitsluitend in de provincie Fryslân.  

4. Het KFPS is een vereniging naar Nederlands recht. 

5. In de vergaderingen van de ledenraad en van het bestuur is de voertaal de 

Nederlandse taal. 

Artikel 3. Doel, middelen, geen discriminatie, registers 

1. Het KFPS heeft ten doel het behouden, verbeteren, bevorderen van het welzijn 

en promoten van het Friese paard met zijn karakteristieke exterieur, gangen en 

karakter. 

2. Het KFPS tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. het vaststellen van het fokdoel, het fok- en selectiebeleid;  

b. het aanleggen van registers; 

c. paarden te keuren en te beoordelen voor opname in een register; 

d. te streven naar een systematische toepassing van wetenschappelijke kennis 

op het gebied van de fokkerij; 

e. het stimuleren van het gebruik van het Friese paard in de (recreatieve) sport 

f. alles te doen wat tot het in dit artikel gestelde doel bevorderlijk kan zijn, 

zulks in de ruimste zin des woords. 

3. Het KFPS zal geen discriminatie, in welke vorm ook, tussen de leden/fokkers 

toestaan en zal zich houden aan de wet, Eu- en overige regelgeving. 

Artikel 4. Leden en overige betrokkenen 

1. Het KFPS kent leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers. 

2. a. De rechten en verplichtingen van de ereleden en leden van verdienste zijn 

gelijk aan die van de leden met uitzondering van het bepaalde in artikel 25 

lid 2 van deze statuten. 

 b. De rechten en verplichtingen van de leden zijn verwoord in artikel 9 van 
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deze statuten. 

 c. De rechten en verplichtingen van begunstigers zijn verwoord in artikel 5 van 

deze statuten en voorts in de overeenkomsten tussen begunstiger en het 

KFPS. 

Artikel 5. Begunstigers 

1. Het KFPS kent begunstigers. Zij zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die 

door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens het KFPS verplichten om 

jaarlijks een bijdrage te storten. 

2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen 

bij of krachtens de statuten, reglementen of overeenkomsten zijn toegekend of 

opgelegd. 

3. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde door 

begunstiger respectievelijk het bestuur worden beëindigd tegen het einde van het       

boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, met dien 

verstande dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel 

verschuldigd blijft. 

Artikel 6. Ere-leden en leden van verdienste 

Het bestuur kan een natuurlijk persoon vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het 

KFPS, het predikaat erelid of lid van verdienste verlenen. 

Artikel 7. Leden. Aanmelding en toelating  

1. Als lid van het KFPS kunnen worden toegelaten natuurlijke personen en 

rechtspersonen. 

 Rechtspersonen kunnen worden vertegenwoordigd door (één van) hun 

bestuurders. 

 Vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen, indien zij blijkens inschrijving 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet zelfstandig 

vertegenwoordigingsbevoegd zijn, te beschikken over een aanvullende 

schriftelijke volmacht die hun vertegenwoordigingsbevoegd maakt. Zij dienen 

deze volmacht op verzoek van de voorzitter van een vergadering, te overleggen.  

2. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door het indienen van een 

schriftelijk verzoek bij de directie. De directie beslist binnen vier weken na 

ontvangst van het verzoek en doet daarvan schriftelijk mededeling. Indien de 

aanvraag wordt afgewezen, is beroep mogelijk bij het bestuur. 
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3. Ingeval het bestuur niet tot toelating besluit, wordt betrokkene dit met redenen 

omkleed schriftelijk medegedeeld. Beroep tegen het bestuursbesluit is niet 

mogelijk. 

4. Een toegelaten persoon ontvangt een schriftelijk bewijs van de toelating met 

vermelding zijn lidmaatschapnummer en van de regio, afgeleid uit zijn postcode, 

waaronder hij valt. 

Artikel 8. Leden. Einde lidmaatschap  

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

- opzegging door het lid; 

- overlijden van het lid of ontbinding van de rechtspersoon; 

- opzegging door het bestuur; 

- royement door de ledenraad. 

2. a. Het bestuur kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft 

opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten en/of reglementen 

aan het lidmaatschap stellen, alsook wanneer redelijkerwijs van het KFPS 

niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 

 b. Het bestuur is bevoegd bij ernstige overtredingen van de statuten en/of 

reglementen een lid te schorsen, hetgeen inhoudt dat het lid gedurende de 

schorsing geen vergaderingen van het KFPS mag bijwonen, noch mag 

deelnemen aan keuringen van het KFPS. Het bestuur dient bij schorsing 

aangifte te doen conform het bepaalde in het Tuchtreglement. De schorsing 

duurt tot het tijdstip van de uitspraak van de Tuchtcommissie. 

3. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het lopende 

boekjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. Een 

opzegging in strijd hiermee doet het lidmaatschap eindigen op het einde van 

het eerstvolgende boekjaar. 

 b. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer 

redelijkerwijs van hem niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 

voortduren. 

 c. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen binnen een maand: 

1. nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn 

verzwaard, hem is bekend geworden of is medegedeeld. Alsdan zal het 

besluit niet op hem van toepassing zijn.  



9 

GM/20052336 

met wijzigingen besloten in de Ledenraadsvergaderingen op 22-11-2019 , 28-05-

2021 en 20-05-2022 welke nog niet zijn vastgelegd in een nieuwe notariële akte 

2. nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van het KFPS in een 

andere rechtsvorm of tot fusie is besloten. 

4. Indien en zolang een lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten 

opzichte van het KFPS of zolang enige andere aangelegenheid, de 

tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daaronder begrepen, niet is 

afgewikkeld op de dag van beëindiging van zijn lidmaatschap, behoudt het 

KFPS het recht tot invordering. 

5. De ledenraad is op voorstel van het bestuur bevoegd een lid te royeren wanneer: 

a. een lid bij herhaling in strijd handelt met de statuten, reglementen of 

besluiten van het KFPS of  

b. een lid het KFPS op onredelijke wijze benadeelt of 

c. een uitspraak van de Tuchtcommissie zulks uitwijst of 

d. een uitspraak in hoger beroep bij de commissie van beroep voor tuchtzaken 

zulks uitwijst. 

 Een besluit van de ledenraad tot royement wordt door het bestuur met redenen 

omkleed meegedeeld door middel van een aangetekende brief met bericht van 

ontvangst aan het lid. Tegen het besluit van de ledenraad is geen beroep 

mogelijk. 

Artikel 9. Leden. Rechten en plichten  

1. Een lid heeft recht: 

a. op het verkrijgen van het KFPS van een op zijn naam staand 

stamboekcertificaat, voor zijn in een van de registers van het stamboek 

ingeschreven paard, zulks onder voorwaarden van het KFPS; 

b. op het aanbieden van nakomelingen uit zijn paard ter opneming in een van 

de registers van het stamboek, zulks onder voorwaarden van het KFPS;  

c. in beroep te gaan tegen een besluit van het bestuur of directie, zoals nader is 

geregeld in het Huishoudelijk Reglement; 

d. op het verkrijgen van een het KFPS van een paardenpaspoort voor een op 

zijn naam gesteld paard, zulks onder de voorwaarden van de wet en 

regelgeving, tenzij een lid woont of domicilie houdt in een land, waarvan de 

overheid zelf een paardenpaspoort verstrekt; 

e. deel te nemen aan beraadslagingen en stemmingen in zijn regio. 

2. Leden zijn verplicht: 



10 

GM/20052336 

met wijzigingen besloten in de Ledenraadsvergaderingen op 22-11-2019 , 28-05-

2021 en 20-05-2022 welke nog niet zijn vastgelegd in een nieuwe notariële akte 

a. de statuten, reglementen en voorschriften van het KFPS en de overige 

besluiten van de ledenraad en het bestuur na te leven; 

b. de belangen van het KFPS en/of van de paardenfokkerij niet te schaden;  

c. zich te onderwerpen aan de rechtspraak als vermeld in artikel 28; 

d. de financiële verplichtingen voortvloeiende uit artikel 25 te aanvaarden en na 

te komen; 

e. alle overige verplichtingen te aanvaarden, welke het KFPS in naam van haar 

leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van het KFPS voortvloeien. Tot 

de verplichtingen van Nederlandse leden van het KFPS behoort het 

abonnement op het KFPS-magazine, de Phryso. 

Artikel 10. Buitenlandse rechtspersonen, fokkerijovereenkomst 

1. Een buitenlandse rechtspersoon in deze statuten is een zelfstandige 

rechtspersoon met als doel het bevorderen van de fokkerij van het Friese paard 

in overeenstemming met het fokdoel en fok- en selectiebeleid van het KFPS in 

een land, waarvan de betreffende overheid deze rechtspersoon heeft erkend als 

rechtspersoon en mogelijk daarnaast ook heeft erkend als paardenstamboek. 

Bovendien dient een dergelijke zelfstandige rechtspersoon een bilaterale 

fokkerijovereenkomst te hebben gesloten met het KFPS.  

2. Indien een buitenlandse rechtspersoon gevestigd is in een land binnen de 

Europese Unie, zijn het KFPS en de buitenlandse rechtspersoon onderworpen 

aan de EU-regelgeving, waarbij het KFPS het oorsprongstamboek 

(moederstamboek) en de buitenlandse rechtspersoon, het stamboek, 

(dochterstamboek) is. De buitenlandse rechtspersoon streeft ernaar de status van 

(dochter) stamboek te verwerven dan wel te behouden. 

3. De tussen het KFPS en een buitenlandse rechtspersoon gesloten bilaterale 

fokkerijovereenkomst betreft het fokdoel, het fok- en selectiebeleid, de opzet van 

de ledenadministratie, de stamboekadministratie, de financiële administratie en 

overige activiteiten. 

4. Een buitenlandse rechtspersoon kan zich aansluiten bij de WFHO. Deze 

vereniging heeft ten doel het afstemmen van het beleid van alle aangeslotenen, 

waaronder het KFPS, in gezamenlijk verband.  

5. De buitenlandse rechtspersonen zullen de ledenlijst inclusief adressen van hun 

aangesloten leden/deelnemers jaarlijks melden aan het KFPS. 
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Artikel 11. Fokverenigingen. Samenwerking 

1. Met een fokvereniging is in deze statuten bedoeld een zelfstandige vereniging in 

Nederland, die zich blijkens haar statutaire doelstelling toelegt op het bevorderen 

van de fokkerij van het Friese paard, zulks in overeenstemming met het fok- en 

selectiebeleid van het KFPS. Een fokvereniging verricht echter geen activiteiten 

als bedoeld in artikel 3 lid 2a en 2b. 

2. Het KFPS en een fokvereniging werken samen: 

a. een fokvereniging en het KFPS stemmen hun keuringen en hun 

vergaderingen zo veel mogelijk op elkaar af; 

b. een fokvereniging kan gevraagd of ongevraagd adviezen uitbrengen aan het 

bestuur van het KFPS; 

c. jaarlijks hebben een delegatie van het bestuur van het KFPS en delegaties 

van de besturen van de fokverenigingen gezamenlijk tenminste eenmaal 

overleg; 

d. het KFPS betrekt het bestuur van fokverenigingen bij regiovergaderingen, 

zoals hierna vermeld in artikel 12 lid 4. 

3. Leden van het KFPS zijn niet verplicht lid te worden van een fokvereniging. 

Artikel 12. Regio. Indeling, vergadering, oproep leden 

1. In Nederland zijn de leden van het KFPS verdeeld in tien (10) regio’s, zoals 

omschreven in het Huishoudelijk Reglement. 

 Buiten Nederland zijn de leden van het KFPS verdeeld in drie regio's, de regio 

Duitsland, Noord- Amerika en de regio "overig buitenland". 

2. De regio "overig buitenland" houdt haar regiovergadering op een door het 

bestuur van het KFPS te bepalen locatie en tijdstip. Het voorzitterschap van een  

vergadering van de regio "overig buitenland" wordt bekleed door een lid van het 

bestuur van het KFPS en het secretariaat wordt bekleed door een door het KFPS 

aangewezen persoon. 

3. De leden in een regio worden door het KFPS tenminste vier weken voor de 

datum van een regiovergadering via het verenigingsblad en de website van het 

KFPS uitgenodigd met vermelding van de te behandelen punten. Met de 

voorzitter van de fokvereniging c.q. buitenlandse rechtspersoon in de betreffende 

regio, met uitzondering van de regio "overig buitenland", wordt overlegd over 

plaats, datum en tijd. 



12 

GM/20052336 

met wijzigingen besloten in de Ledenraadsvergaderingen op 22-11-2019 , 28-05-

2021 en 20-05-2022 welke nog niet zijn vastgelegd in een nieuwe notariële akte 

4. Een regiovergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden. In overleg 

met de voorzitters van de fokverenigingen c.q. buitenlandse rechtspersonen in de 

betreffende regio, met uitzondering van de regio "overig buitenland", kan het 

bestuur besluiten regio’s te combineren voor het houden van een vergadering. 

Het KFPS zal het bestuur van een fokvereniging c.q. buitenlandse rechtspersoon 

in een regio, met uitzondering van de regio "overig buitenland", verzoeken het 

voorzitterschap van de regiovergadering op zich te nemen en een secretaris voor 

de verslaglegging beschikbaar te stellen. 

 Indien het bestuur van een fokvereniging c.q. buitenlandse rechtspersoon in een 

regio aan een verzoek onder punt 4 geen gevolg wil of kan geven, voorziet het 

KFPS zelf hierin. 

5. Indien tenminste twintig leden uit een regio gezamenlijk besluiten dat in hun 

regio een regiovergadering belegd  moet worden, dienen zij het bestuur van het 

KFPS daarvan schriftelijk in kennis te stellen.  

Het bestuur van het KFPS dient binnen twee weken na ontvangst van het 

verzoek een vergadering te beleggen, met inachtneming van een 

oproepingstermijn van tenminste vier weken en ten hoogste zes weken. Indien 

het bestuur daaraan geen gevolg geeft, zijn de leden bevoegd zelf een 

vergadering uit te schrijven.  

6. In regiovergaderingen mogen aanwezig zijn en het woord voeren: leden van het 

KFPS, leden van het bestuur en directieleden/medewerkers, en leden van 

commissies of raden van het KFPS. Aanwezigen die hiertoe niet behoren, 

kunnen alleen op nadrukkelijk verzoek van de voorzitter van de vergadering het 

woordvoeren. Leden van het KFPS, kunnen slechts in een vergadering van hun 

door het KFPS vastgestelde regio, hun stem uitbrengen en hebben slechts daar 

het recht het woord te voeren. 

Artikel 13. Regio. Vergadering, afvaardiging, eisen 

1. Regiovergaderingen worden gehouden om de leden, ledenraadsleden, bestuur en 

directie de gelegenheid te geven om vragen te stellen, meningen te uiten en 

toelichtingen te geven over het gevoerde en te voeren beleid in ruime zin. 

2. Van het besprokene in een regiovergadering wordt een kort verslag gemaakt. Dit 

verslag wordt in een volgende regiovergadering besproken en vervolgens na 

eventuele aanvullingen en verbeteringen door de betreffende regiovergadering 
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vastgesteld. 

3. Een regiovergadering kiest uit de leden van het KFPS in de betreffende regio, als 

gedefinieerd door het KFPS, afgevaardigden voor de ledenraad. Indien een 

afgevaardigde dient te worden benoemd, zal daarvan bij de oproeping tot de 

regiovergadering melding worden gemaakt. Leden die voor benoeming in 

aanmerking wensen te komen, dienen zich vervolgens schriftelijk bij de 

voorzitter van de regiovergadering aan te melden. Aanmelding is mogelijk in de 

periode vanaf de oproeping voor de vergadering tot één week voor de 

betreffende vergadering. Tot benoeming van een afgevaardigde wordt door de 

regiovergadering besloten conform het bepaalde in artikel 32 hierna. 

4. Het totaal aantal afgevaardigden naar de ledenraad wordt bepaald door het aantal 

leden van het KFPS per regio volgens de staffeling: 

- twee per beginnend aantal van vijfhonderd (500) leden en 

- één extra vanaf vijfhonderd en één (501) leden. 

 Jaarlijks wordt per regio het aantal leden van het KFPS bepaald, waarbij als 

peildatum éénendertig december van het voorafgaande jaar wordt genomen. 

5. Indien het aantal leden van het KFPS in een regio afneemt en het aantal 

afgevaardigden dient te worden verminderd, zal de eerstvolgende aftredende 

volgens het rooster van aftreden dat jaar niet kunnen worden herkozen. 

6. De afgevaardigden naar de ledenraad brengen verslag uit in de eerstvolgende 

regiovergadering over hun bevindingen, ervaringen, genomen besluiten en 

bespreken met de leden in hun regio te agenderen onderwerpen in de ledenraad. 

7. Ledenraadsleden vertegenwoordigen de verschillende regio's. In de ledenraad 

wordt door ledenraadsleden gestemd zonder last, maar rekening houdend met de 

opvattingen in de regio. 

8. Ledenraadsleden zijn gerechtigd, al dan niet geïnitieerd door de voorafgaande 

regiovergadering, amendementen op voorstellen in te dienen. 

9. Voor ieder van de personen die door de leden in de regio’s wordt afgevaardigd, 

gelden de volgende voorwaarden: 

a. hij ontvangt geen persoonlijke financiële vergoeding van het KFPS anders 

dan de vergoeding, die hij als lid van de ledenraad conform besluit van de 

ledenraad, ontvangt voor declarabele kosten; voor het bijwonen van een 

ledenraadsvergadering ontvangt hij presentiegeld. 
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b. hij mag in het jaar voorafgaande aan zijn afvaardiging geen zitting hebben 

gehad in het bestuur of de directie dan wel  tijdelijk voorzien hebben in het 

bestuur of de directie van het KFPS tengevolge van belet en ontstentenis van 

bestuurders/directieleden. 

10. Regiovergaderingen worden voorts gehouden met inachtneming van het hierna 

in artikel 32 ten aanzien van de vergaderorde bepaalde. 

Artikel 14. Ledenraad. Samenstelling, zittingsduur, voorzitter  

1. De ledenraad bestaat uit de afgevaardigden die door de regiovergaderingen uit 

de leden zijn gekozen.  

2. De ledenraad kent gewone, buitengewone, gewone besloten en bijzondere 

besloten vergaderingen.  

3. De zittingsduur van de ledenraadsleden vangt aan op het einde van de 

jaarvergadering van de ledenraad. De zittingsduur bedraagt vier jaar. Een 

ledenraadslid is aansluitend eenmaal herkiesbaar.  

4. Een ledenraadslid treedt onmiddellijk af: 

- indien en zodra zijn lidmaatschap van het KFPS is opgezegd;  

- indien zulks zijn besluit is en hij dit aan het KFPS heeft kenbaar gemaakt; 

- ingevolge een besluit van de leden, bijeen in een vergadering van zijn regio; 

- bij zijn overlijden. 

5. De ledenraad voorziet zelf in een voorzitter van al de in lid 2 van dit artikel  

genoemde soorten ledenraadsvergaderingen, met dien verstande dat voor 

bijzondere besloten vergaderingen artikel 15 van toepassing is. 

Artikel 15. Ledenraad. Voorzitter bijzonder besloten vergadering 

De ledenraadsleden kiezen uit hun midden een voorzitter en een vice-voorzitter. 

De voorzitter respectievelijk de vice-voorzitter, heeft de leiding van de bijzondere 

besloten vergaderingen van de ledenraad voor de duur van zijn (resterende) 

zittingsperiode. 

Na het aftreden aan het einde van de eerste zittingduur en na hun herverkiezingen in 

de regio’s kunnen zij door de ledenraadsleden opnieuw worden benoemd. 

Artikel 16. Ledenraad. Taken en bevoegdheden 

1. Aan de ledenraad komen in het KFPS alle bevoegdheden toe, die niet door de 

wet of door deze statuten of reglementen aan het bestuur of aan andere organen 

zijn opgedragen. 
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2. De ledenraad stelt op voorstel van het bestuur het fokdoel en het fok- en 

selectiebeleid vast. 

3. De ledenraad beoordeelt voorstellen van het bestuur  en  besluit ter zake : 

a. de operationele en financiële doelstellingen van de vereniging; 

b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; 

c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, waaronder 

begrepen financiële ratio’s en risico’s; 

d. wijzigingen in het beleid, alsmede beslissingen welke van invloed zijn op de 

realisatie van de doelstellingen van de vereniging; 

e. het meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting; 

f. voor het eerstvolgend jaar het werkprogramma en de begroting van 

opbrengsten en kosten. 

 Het bestuur verschaft alle door de ledenraad verlangde informatie. 

4. De ledenraad is bevoegd terzake van het werkprogramma bijzondere opdrachten 

aan het bestuur te verstrekken. 

5. De ledenraad stelt het activiteitenjaarverslag, het financieel jaarverslag inclusief 

de jaarrekening vast en kan het bestuur dechargeren voor het gevoerde beleid. 

6. De ledenraad kan op voorstel van het bestuur met tenminste tweederde van de 

geldig uitgebrachte stemmen besluiten de aan de leden te verlenen diensten op te 

dragen aan afzonderlijke rechtspersonen en kan daaraan voorwaarden verbinden. 

7. De ledenraad  kan binnen de doelstelling van het KFPS aan de leden 

verplichtingen van financiële en andere aard opleggen, alsmede ten behoeve van 

de leden het bestuur machtigen verbintenissen aan te gaan. Het bepaalde in 

artikel 8. lid 3.c. van dit artikel is hierbij van toepassing. 

8. Bij belet of ontstentenis van de meerderheid van de bestuursleden kan de 

ledenraad besluiten of zij een of meer van haar leden tijdelijk met de betreffende 

bestuurstaken wenst te belasten.  

9. Een lid van de ledenraad dat tijdelijk wegens belet of ontstentenis van één of 

meerdere bestuursleden met bestuurstaken is belast, is voor die periode geschorst 

als lid van de ledenraad. 

10.  De ledenraad kan uitsluitend in een bijzonder besloten vergadering het 

functioneren van het bestuur als geheel en het functioneren van de individuele 

leden van het bestuur aan de hand van de door de vertrouwenscommissie gedane 
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mededelingen en de door deze commissie getrokken conclusies, bespreken. 

11. Leden van de ledenraad worden gehouden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld 

door de ledenraad. 

Artikel 17. Ledenraad. Gewone en buitengewone vergadering, plaats, tijdstip, 

oproep  

1. Jaarlijks worden tenminste twee (2) gewone vergaderingen van de ledenraad 

gehouden: een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering. De voorjaars-

/jaarvergadering wordt uiterlijk dertig juni gehouden; de najaarsvergadering 

uiterlijk dertig november. 

2. De bijeenroeping van de ledenraadsleden geschiedt tijdig door het bestuur, hetzij 

via het verenigingsblad en de website van de vereniging, hetzij per circulaire. 

3. De termijn van oproeping van de ledenraadsleden bedraagt vanaf de dag van 

bekendmaking op de website of per circulaire tot de dag van de te houden 

vergadering tenminste vier (4) weken. In bijzondere gevallen heeft het bestuur 

het recht de termijn van oproeping te beperken. 

4. Het bestuur bepaalt waar in Nederland en wanneer een ledenraadsvergadering 

wordt gehouden, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel 

en voorts met inachtneming van bereikbaarheid en weging van het totaal der 

afstanden van de woonplaatsen van de ledenraadsleden tot de vergaderplaats. 

5. Een buitengewone ledenraadsvergadering wordt gehouden indien het bestuur of 

tenminste tien (10) ledenraadsleden zulks nodig oordelen. Daarbij zal de termijn 

van oproeping van de ledenraadsleden conform lid 3 van dit artikel zijn, tenzij de 

reden van de bijeenroeping spoedeisend is, in welk geval een kortere 

oproepingstermijn kan worden gehanteerd. 

Artikel 18. Ledenraad. Vaststelling agenda, ledeninbreng 

1. De agenda van een ledenraadsvergadering wordt opgesteld door het bestuur met 

inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel. De agenda wordt 

minimaal vier (4) weken voorafgaand aan de ledenraadsvergadering  aan de 

leden bekend gemaakt in hetzij het verenigingsblad en/of op de website van de 

vereniging hetzij per circulaire. 

2. Voorstellen zullen aan de agendapunten van de vergadering van de ledenraad 

worden toegevoegd, mits de voorstellen uiterlijk zes (6) weken vóór een 

vergadering van de ledenraad schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend door 
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tenminste vijf (5) ledenraadsleden of op grond van besluiten van leden bijeen in 

regiovergaderingen van tenminste twee (2) regio’s. 

3. De ledenraad is bevoegd, doch niet verplicht, om een later dan in lid 2 van dit 

artikel bedoeld ingekomen voorstel, als agendapunt op te nemen. 

Artikel 19. Ledenraad. Toegang gewone en overige vergaderingen, stemming, 

notulen 

1. Een gewone vergadering van de ledenraad is, behalve voor ledenraadsleden, 

voorts toegankelijk voor leden van het bestuur en directie, voor ereleden en 

leden van verdienste, voor leden en voor door het bestuur uitgenodigde 

personen. Een gewone vergadering kan (voor een deel) besloten zijn ingevolge 

het bepaalde in lid 4 van dit artikel. 

2. Buiten de voorzitter van het bestuur, de aanwezige bestuursleden en de 

ledenraadsleden voert niemand van de aanwezigen het woord, tenzij de 

voorzitter van de vergadering aan een bepaalde aanwezige zulks uitdrukkelijk 

toestaat. 

3. Uitsluitend ledenraadsleden kunnen in een ledenraadsvergadering een stem 

uitbrengen. 

4. Een vergadering van de ledenraad vindt plaats in een gewone besloten zitting, 

indien het bestuur of tenminste vijf (5) ledenraadsleden dit wensen. Tot een 

gewone besloten zitting hebben toegang de leden van de ledenraad, leden van 

het bestuur en diegenen die door het bestuur en de meerderheid van de ledenraad 

in gezamenlijk besluit worden toegelaten. 

5. Tot een bijzondere besloten vergadering van de ledenraad, als bedoeld in artikel 

16 lid 10 hebben alleen toegang de leden van de ledenraad. De ledenraad 

voorziet zelf in de verslaglegging van deze vergadering; 

6. Omtrent hetgeen in een besloten zitting als bedoeld in lid 4 en 5 van dit artikel 

wordt behandeld, kan door de voorzitter geheimhouding worden verzocht aan 

hen die in de vergadering aanwezig zijn. 

7. Van het besprokene in een gewone ledenraadsvergadering worden notulen 

gemaakt onder toezicht van de secretaris van het bestuur. De notulen worden 

door het bestuur voorlopig goedgekeurd binnen vier (4) weken na het houden 

van de betreffende gewone ledenraadsvergadering en zij worden vervolgens 

vastgesteld in de eerstvolgende gewone ledenraadsvergadering. 
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Het bestuur is bevoegd en gehouden de door haar voorlopig goedgekeurde 

notulen van een gewone, niet gesloten, ledenraadsvergadering binnen zes (6) 

weken na de gehouden ledenraadsvergadering bekend te maken door plaatsing 

ervan op de website van de vereniging en door middel van een samenvatting in 

het verenigingsblad onder vermelding dat de ledenraad de notulen nog dient vast 

te stellen. 

8. Vergaderingen worden voorts gehouden met inachtneming van het hierna in 

artikel 32 ten aanzien van de vergaderorde bepaalde. 

Artikel 20. College van appèl, financiële commissie, integriteitscommissie, 

vertrouwenscommissie 

1. De ledenraad benoemt de leden van het college van appèl, de financiële 

commissie en de integriteitscommissie en benoemt uit zijn midden de leden van 

de vertrouwenscommissie. De ledenraad kan de door haar benoemde leden van 

genoemde commissies uit hun functie ontslaan. 

2. Het college van appèl heeft tot taak namens de ledenraad het behandelen van en 

uitspraak te doen over een door een lid gedaan beroep tegen een besluit van het 

bestuur. 

3. De financiële commissie heeft tot taak namens de ledenraad het doen of laten 

doen van onderzoek naar financiële aangelegenheden van het KFPS, nadat de 

ledenraad de commissie hiertoe heeft verzocht. 

4.  De integriteitscommissie heeft tot taak te adviseren bij vragen en geschillen in 

relatie tot integriteitskwesties en de vertrouwenscommissie en het bestuur te 

adviseren ten aanzien van verenigbare en onverenigbare dubbelfuncties bij 

benoemingen. 

5. De vertrouwenscommissie heeft tot taak het selecteren van kandidaten voor het 

vervullen van (komende) vacante plaatsen in het bestuur en heeft tot taak 

namens de ledenraad uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 16 lid 10 

van deze statuten  

6. De benoeming, samenstelling, omvang, wijze van uitvoering van taken en wijze 

van aftreden van het college van appèl, de financiële commissie en de 

vertrouwenscommissie  worden nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement. 

Voor de integriteitscommissie is dit nader geregeld in het reglement 

Integriteitscommissie. 
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Artikel 21. Bestuur. Benoeming, samenstelling, functies 

1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf (5) leden en deze worden benoemd door de 

ledenraad. Van de bestuursleden wordt alleen de voorzitter door de ledenraad in  

functie benoemd. De overige functies worden door de leden van het bestuur in 

onderling overleg verdeeld.  

2. De zittingsduur van een bestuurslid vangt aan op het einde van de vergadering 

van de ledenraad, waarin de verkiezing plaatsvond. De zittingsduur bedraagt vier 

(4) jaar. Een bestuurslid is eenmaal aansluitend herkiesbaar voor een periode van 

vier (4) jaar. In uitzonderlijke gevallen waarbij de continuïteit van het bestuur 

niet gewaarborgd kan worden, is het mogelijk de zittingsduur van een 

bestuurslid na acht (8) jaar nog éénmaal met maximaal één (1) jaar te verlengen. 

Of een dergelijk uitzonderlijk geval zich voordoet is voorbehouden aan het 

(eind)oordeel van de ledenraad. In de ledenraadsvergadering daarover heeft 

zowel het bestuur als, het betrokken bestuurslid, als ook de 

vertrouwenscommissie de gelegenheid het woord te voeren. 

3. Het bestuur kent de volgende functies: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, 

penningmeester en leden. 

 De functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester zijn verenigbaar 

met dien verstande dat door één (1) persoon niet meer dan twee (2) van de 

hiervoor genoemde functies kunnen worden bekleed. 

4. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een dagelijks bestuur, bestaande 

uit de personen die vorengenoemde functies bekleden. Een dagelijks bestuur 

heeft geen statutaire bevoegdheden. Het bestuur kan het dagelijks bestuur 

verzoeken werkzaamheden voor te bereiden en besluiten van het bestuur uit te 

voeren. 

5. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf (5) is gedaald, blijft het bestuur 

bevoegd. Het bestuur is alsdan verplicht in de eerstvolgende gewone 

ledenraadsvergadering een verkiezing  te agenderen teneinde in de open plaats te 

voorzien. 

6. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat voorzitter, vice-

voorzitter, secretaris en penningmeester niet in enig jaar tegelijk aftreden. 

7. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dan wel de meerderheid van 

de bestuursleden wenselijk oordeelt. Van het verhandelde in elke vergadering 
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worden door de secretaris of onder diens verantwoordelijkheid notulen gemaakt, 

die in een volgende bestuursvergadering worden vastgesteld en die vervolgens 

door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. 

8. Een bestuurslid kan ten allen tijde door de overige leden van het bestuur op non-

actief worden gesteld. Het besluit dient met algemene stemmen van de overige 

bestuursleden te worden genomen. Het bestuur moet het op non-actief stellen 

van een bestuurslid op de eerstvolgende ledenraadsvergadering aan de 

Ledenraad voorleggen. 

9. Een bestuurslid kan te allen tijde door de ledenraad worden geschorst of 

ontslagen. Het besluit tot ontslag c.q. schorsing wordt genomen in een gewone 

besloten vergadering van de ledenraad. In deze vergadering heeft zowel het 

bestuur als het betrokken bestuurslid de gelegenheid het woord te voeren. 

 Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit 

tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn. 

Artikel 22. Bestuur. Taken en bevoegdheden. Vertegenwoordiging 

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het 

besturen van het KFPS. 

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde (onderdelen 

van zijn) taken te delegeren aan directieleden, medewerkers, leden van het KFPS 

of aan derden. 

3. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directie en de staffunctionarissen, 

stelt hun taken en bevoegdheden vast en regelt hun bezoldiging en verdere 

arbeidsvoorwaarden. 

4. Het bestuur stelt, op voorstel van de directie, het te voeren personeelsbeleid vast 

inclusief  de bezoldigingsstructuur voor het gehele personeel. 

5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de ledenraad, bevoegd te 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 

bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij 

het KFPS zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander 

verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden 

beroep worden gedaan. 

6. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de ledenraad, bevoegd te 
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besluiten tot: 

a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en 

geven van onroerende goederen; 

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet 

wordt verleend; 

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van 

gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de 

vereniging verleend bankkrediet; 

d. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, tenzij deze dienen om een 

eind te maken aan een procedure als bedoeld sub e van dit artikel voor het 

voeren waarvan door de ledenraad toestemming is verleend; 

e. het aangaan van verbintenissen of het verrichten van (rechts)handelingen, 

waaronder begrepen het verrichten van investeringen, voor zover niet 

vallende onder een van de vorige letters, welke een bedrag of waarde van 

een in het Huishoudelijk Reglement vastgesteld bedrag te boven gaan, tenzij 

deze verbintenissen en rechtshandeling waaronder investeringen, binnen de 

door de ledenraad goedgekeurde begroting vallen. 

 Het bestuur verschaft de ledenraad alle door haar verlangde informatie. 

7. Het bestuur is verplicht tot het zodanig doen administreren van de financiën  van 

het KFPS, dat daaruit ten alle tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 

worden gekend. 

8. Het bestuur is bevoegd om onder en binnen zijn verantwoordelijkheid 

commissies in te stellen en de samenstelling, de benoeming, schorsing en ontslag 

van hun leden en hun taken en bevoegdheden te regelen, tenzij deze geregeld 

zijn in deze statuten of in de reglementen. 

9. Het bestuur stelt ter benoeming van leden van de Tuchtcommissie, de commissie 

van beroep, de fokkerijraad, de inspectie, de hengsten(her)keuringscommissie, 

de verrichtingsjury en de exterieurjury een bindende voordracht op voor 

goedkeuring door de ledenraad. De ledenraad kan aan de voordracht het 

bindende karakter ontnemen door een met tenminste tweederde (2/3) van de 

geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit. Na goedkeuring door de 

ledenraad benoemt het bestuur de kandidaat. Indien ten spoedigste een 

benoeming dient plaats te vinden en de volgende ledenraadsvergadering niet 
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aanstaande is, is het bestuur bevoegd  een kandidaat te benoemen zonder 

goedkeuring vooraf van de ledenraad. De goedkeuring van de ledenraad dient 

dan achteraf plaats te vinden. 

10. Het KFPS wordt, behoudens verleende procuratie aan de directie, in en buiten 

rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door twee (2) of meer 

bestuursleden gezamenlijk of in een specifieke zaak bij volmacht van het bestuur 

door één (1) bestuurslid. 

11. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of 

meer leden van het bestuur, wordt de vereniging zo mogelijk vertegenwoordigd 

door die bestuursleden die in de kwestie geen tegenstrijdig belang met de 

vereniging hebben dan wel, indien dit niet mogelijk blijkt, door de voorzitter van 

de ledenraad, tenzij de ledenraad één of meer andere personen aanwijst uit haar 

midden om de vereniging te vertegenwoordigen. 

12. Vergaderingen worden voorts gehouden met inachtneming van het hierna in 

artikel 32 ten aanzien van de vergaderorde bepaalde. 

13. Leden van het bestuur worden gehouden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld 

door de ledenraad. 

Artikel 23. Directie en medewerkers 

1. De directie kan bestaan uit een (1) of meer personen.  

2. Een directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.  

3. De directie is belast met en verantwoordelijk, voor zover daartoe gemandateerd 

door het bestuur, voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid, 

voor de leiding van het personeel en voor alle dagelijkse zaken het KFPS 

betreffende. 

4. De directie kan medewerkers aannemen, schorsen en ontslaan met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 22 lid 3 en 4 van deze statuten. 

5. De directie legt verantwoording af aan het bestuur. 

6. Het bestuur stelt een directiestatuut vast, waarin de taken, 

verantwoordelijkheden, mandatering, vertegenwoordigingsbevoegdheid en 

rapportage staan vermeld. 

Artikel 24. Raden, commissies en jury’s 

1. Het KFPS kent ter ondersteuning van het te voeren beleid en ter uitvoering van 

haar taken: 
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a. de fokkerijraad; 

b. de inspectie; 

c. de hengstenkeuringscommissie; 

d. de hengstenherkeuringscommissie 

e. de verrichtingsjury; 

f. de exterieurjury. 

2. De taken, bevoegdheden, werkwijze, samenstelling, benoemingen, zittingsduur 

van de genoemde raden, commissies en jury’s staan vermeld in het 

Huishoudelijk Reglement. 

3. De in lid 1 van dit artikel genoemde raden, inspectie, commissies en jury’s zijn 

verantwoording verschuldigd aan de directie. De fokkerijraad is verantwoording 

verschuldigd aan het bestuur. 

4.   Leden van de in lid 1 van dit artikel genoemde raden, inspectie, commissies en 

jury’s worden gehouden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de 

ledenraad. 

Artikel 25. Financien. Contributies, bijdragen en heffingen 

1. De geldmiddelen van het KFPS bestaan uit: 

a. de contributies van leden, de bijdragen van  buitenlandse rechtspersonen en 

de minimum-bijdragen van begunstigers; 

b. de heffingen op basis van de door de ledenraad vastgestelde tarieven voor 

verleende diensten; 

c. overige baten. 

2. Degenen aan wie het predikaat erelid of lid van verdienste is verleend en het 

bijzondere lid, zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 

3. De ledenraad stelt jaarlijks de contributies, bijdragen en tarieven voor het 

volgende boekjaar vast, tenzij de ledenraad heeft bepaald dat de vaststelling door 

het bestuur kan geschieden volgens een bepaalde methodiek. 

4. De jaarlijkse contributies en de bijdragen van de begunstigers worden jaarlijks 

kort voor of na aanvang van het betreffende verenigingsjaar geïnd, met 

uitzondering van de contributie van nieuwe leden, welke binnen één (1) maand 

na hun toetreding wordt geïnd.  

Artikel 26. Financiën. Vergoedingen  

De leden van de ledenraad, van het bestuur en de functionarissen van het KFPS, niet 
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zijnde directie of medewerkers, ontvangen voor hun activiteiten in het kader van het 

KFPS vergoedingen als door de ledenraad, met in acht neming van artikel 13 lid 9 

van deze statuten, zijn vastgesteld.  

Artikel 27. Financiën. Verantwoording, externe registeraccountant 

1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 

2. Het bestuur legt ter goedkeuring voor aan de ledenraad binnen zes (6) maanden 

na het einde van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 

ledenraad: 

- een jaarverslag over de activiteiten van het KFPS en het gevoerde beleid 

- de balans en het exploitatieoverzicht voorzien van een goedkeurende 

verklaring van een registeraccountant. 

 In de betreffende vergadering (jaarvergadering) staan ook op de agenda ter 

goedkeuring de volgende agendapunten: 

- benoemingen in (komende) vacatures; 

- vaststellen van de hoogte van contributies, afdrachten, heffingen, bijdragen, 

tarieven en vergoedingen; 

- benoeming van een bevoegde registeraccountant. 

3. Indien het bestuur niet op de vergadering van de ledenraad, of bij verlenging niet 

binnen de gestelde termijn, heeft gehandeld, kan ieder ledenraadslid in rechte 

van de gezamenlijke bestuursleden vorderen dat zij deze verplichtingen 

nakomen. 

4. De ledenraad is bevoegd om de registeraccountant te verzoeken onderzoek te 

doen naar door de ledenraad aangegeven onderwerpen. Het bestuur is gehouden 

daaraan alle medewerking te verlenen en alle door de accountant gevraagde 

informatie te leveren.  

5. Goedkeuring door de ledenraad van het jaarverslag en van de rekening en 

verantwoording kan geschieden nadat de ledenraad kennis heeft genomen van 

het verslag van de externe accountant en van het eventuele verslag van de 

financiële commissie. Vervolgens dient de ledenraad het bestuur te dechargeren 

voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en verantwoording blijken. 

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 van dit artikel zeven (7) 

jaren te bewaren. 
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Artikel 28. Rechtspraak 

1. Een lid dat een klacht heeft over: 

a. een besluit van het bestuur en/of directie wendt zich in eerste instantie, met 

uitsluiting van de rechter, tot het bestuur. Indien de klager bij het bestuur 

geen gehoor vindt voor zijn klacht getuige de uitspraak van het bestuur, en in 

beroep wil gaan, dient hij met uitsluiting van de rechter in beroep te gaan bij 

het college van appèl. 

b. een handelwijze of gedraging van leden van het bestuur, leden van de 

ledenraad, functionarissen, directie of medewerkers, wendt zich in eerste 

instantie, met uitsluiting van de rechter, tot het bestuur. Indien de klager bij 

het bestuur geen gehoor vindt getuige een uitspraak van het bestuur, en in 

beroep wil gaan, dient hij met uitsluiting van de rechter, in beroep te gaan bij 

het college van appèl. 

 De te volgen procedure is nader vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Na 

het doorlopen van deze stappen staat het een lid vrij zich te wenden tot de 

bevoegde rechter. 

2. Van een door een lid begane overtreding kan conform het bepaalde in het 

Tuchtreglement aangifte worden gedaan door een lid of door het bestuur. Het 

Tuchtreglement geeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak 

van de Tuchtcommissie bij de commissie van beroep. De procedure is 

vastgelegd in het Tuchtreglement. 

3. Indien de uitslag van een dopingonderzoek positief is, betekent zulks een 

overtreding volgens het Hippisch Dopingreglement en doet de directie aangifte 

bij de Tuchtcommissie. Indien een andere overtreding dan een positief monster 

wordt geconstateerd, kan het bestuur aangifte doen bij de Tuchtcommissie. 

4. Tegen een besluit van de ledenraad, alsmede tegen een uitspraak van het college 

van appèl en commissie van beroep kan geen beroep aangetekend worden. 

5. Geschillen tussen leden onderling of tussen een lid en een derde kunnen niet 

voorgelegd worden aan het KFPS. 

Artikel 29. Correctief referendum 

1. De ledenraad kan slechts een voorlopig besluit nemen inzake fusie, ontbinding 

van de vereniging, zaken die betrekking hebben op de zuiverheid van het Friese 

paardenras en tot wijziging van het bepaalde in artikel 2, artikel 12 lid 1 en 



26 

GM/20052336 

met wijzigingen besloten in de Ledenraadsvergaderingen op 22-11-2019 , 28-05-

2021 en 20-05-2022 welke nog niet zijn vastgelegd in een nieuwe notariële akte 

artikel 29 van deze statuten. Een voorlopig besluit is onderworpen aan een onder 

de leden van het KFPS te houden correctief referendum. 

2. Het bestuur is gehouden binnen zes (6) weken na een voorlopig besluit als 

bedoeld in lid 1 van dit artikel uitvoering te geven aan het referendum. 

3. Het referendum zal worden gehouden middels schriftelijke raadpleging van de 

leden. 

4. Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van het besluit 

zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, niet ter hand genomen. 

5. Het voorlopig besluit van de ledenraad wordt definitief indien middels het 

referendum tenminste negen/tiende (9/10) deel van de uitgebrachte geldige 

stemmen zich heeft uitgesproken overeenkomstig het voorlopig besluit en 

tenminste een/tiende (1/10) deel van de leden een geldige stem heeft uitgebracht.  

 Indien minder dan een/tiende (1/10) deel van de leden zijn stem heeft uitgebracht 

wordt het voorlopige besluit automatisch veranderd in een definitief besluit. 

 Indien geen definitief besluit aan de orde is, vervalt het voorlopige besluit van de 

ledenraad. 

6. De uitslag wordt door het bestuur binnen één (1) maand na vaststelling aan alle 

leden bekend gemaakt via het verenigingsblad en website van het KFPS of via 

een circulaire. 

Artikel 30. Reglementen en voorschriften 

1. Reglementen worden vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken door de ledenraad op 

voorstel van het bestuur bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte 

stemmen. 

2. Voorschriften betreffende uitwerkingen van bepalingen in statuten en 

reglementen kunnen door het bestuur worden vastgesteld indien en voorzover 

een statutaire of reglementaire bepaling zich daartegen niet verzet. 

3. De ledenraad kan het bestuur opdragen een door het bestuur uitgevaardigd 

voorschrift te herzien als het in strijd is met een bepaling van een reglement. 

Artikel 31. Integriteit, verstrengelingen, zittingsduur 

1. Benoeming in enige functie binnen het KFPS mag niet direct of indirect leiden 

tot verstrengeling van verantwoordelijkheden binnen het KFPS, noch tot 

verstrengeling van het KFPS- en eigen belangen. Tot de eigen belangen worden 

ook gerekend belangen voortvloeiend uit een bedrijfsmatige activiteit van de te 
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benoemen of benoemde persoon, die verband houden met het Friese paard. 

2. Bij het kiezen van afgevaardigden voor de ledenraad en van te benoemen 

bestuursleden dient de voorgedragen persoon in het jaar voorafgaande aan zijn 

afvaardiging of benoeming geen medewerker of adviseur van het KFPS te zijn 

geweest. 

3. Het benoemen van een persoon in meer dan één (1) functie binnen het KFPS 

dient te worden uitgesloten, alsook bloed- en aanverwanten tot en met de tweede 

graad, daaronder begrepen pleegkinderen en geregistreerde partners of 

levensgezellen voor zover deze met hen een gemeenschappelijke huishouding 

voeren tenzij zulks uitdrukkelijk is toegestaan, hetgeen kan worden afgeleid uit 

de matrix, vermeld in het Huishoudelijk Reglement. 

 Het aanvaarden van een nieuwe functie binnen het KFPS, waardoor een niet 

toegestane dubbelfunctie ontstaat volgens de matrix, is alleen toegestaan als de 

eerste functie wordt beëindigd. 

4. Directieleden en medewerkers van het KFPS kunnen als lid worden toegelaten. 

Zij zijn echter niet benoembaar in de ledenraad en de fokkerijraad. 

5. Benoemingen van leden van de ledenraad, van het bestuur en van de 

fokkerijraad dienen immer in zittingsduur te worden begrensd tot vier (4) jaar 

met de mogelijkheid van een eenmalige aansluitende herbenoeming van vier (4) 

jaar, afgezien van de uitzonderingssituatie dat de ledenraad op de voet van 

artikel 21 lid 2 de maximale zittingsduur van acht (8) jaar voor een of meer 

individuele bestuursleden verlengt met nog maximaal één (1) jaar. Na een 

beëindiging van een functie kan een betrokkene niet meer in dezelfde functie 

worden herbenoemd binnen een periode van vier (4) jaar. 

Artikel 32. Vergaderorde  

1. Een voorzitter van een regiovergadering, van een ledenraadsvergadering en van 

een bestuursvergadering stelt de orde van de vergadering vast, behoudens het 

recht van de vergaderingen om daarin wijziging aan te brengen. 

2. De voorzitter sluit een beraadslaging, indien hij meent dat de vergadering  

voldoende is ingelicht, doch hij is verplicht deze weer te openen, indien 

éénderde (1/3) van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden het 

verlangen hiertoe kenbaar maakt. 

3. Als er amendementen - een amendement is een formele wijziging van een 
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voorstel met het doel het voorstel te verbeteren naar de definities- op een 

voorstel worden ingediend, wordt het meest vergaande amendement het eerst in 

stemming gebracht, dit ter beoordeling van de voorzitter. 

4. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten 

genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij ten 

aanzien van de ledenraadsvergaderingen als aanvullende voorwaarde geldt dat 

besluiten slechts kunnen worden genomen in een vergadering waarin tenminste 

de helft van het aantal stemgerechtigden aanwezig is. Indien de stemmen staken, 

is geen meerderheid behaald en is het voorstel verworpen. Als minder dan de 

helft van het aantal stemgerechtigden aanwezig is, wordt na tenminste zeven 

dagen en ten hoogste veertien dagen een nieuwe vergadering gehouden. 

Besluiten kunnen dan ongeacht het aantal aanwezigen worden genomen. 

5. Iedere stemgerechtigde brengt in de in lid 1 van dit artikel bedoelde 

vergaderingen één stem uit. 

6. Een stemgerechtigd lid kan namens één ander lid bij schriftelijke volmacht 

stemmen in een regiovergadering. 

7. Een stemming over personen geschiedt schriftelijk. Het is toegestaan bij 

acclamatie te stemmen, nadat de vergadering op voorstel van de voorzitter 

unaniem daartoe besluit. 

 Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of de vergadering een 

schriftelijke stemming gewenst acht. 

8. Indien een schriftelijke stemming is verlangd of vereist, benoemt de voorzitter 

een stembureau van drie (3) personen. Het stembureau opent de stembiljetten en 

beslist over de geldigheid van iedere uitgebrachte stem. 

9.  Ongeldig bij schriftelijke stemming zijn stemmen die: 

a. blanco zijn; 

b. ondertekend zijn; 

c. onleesbaar zijn; 

d. een persoon of zaak niet duidelijk aanwijzen; 

e. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is of de 

aanduiding van een zaak bevatten die niet aan de orde is of meer bevatten 

dan de aan te wijzen persoon of zaak. 

10. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een 
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stemming en omtrent de inhoud van een besluit is beslissend. Wordt echter 

onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan 

vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit 

verlangt. Door een nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 

11. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de 

besluitvorming in raden en commissies. 

Artikel 33. Bekendmaking en bekendheid besluiten 

1. Statuten, reglementen en voorschriften en wijzigingen daarvan dienen volledig te 

worden gepubliceerd via hetzij het verenigingsblad en de website van het KFPS 

hetzij per circulaire. Mededelingen kan het bestuur bekend maken op dezelfde 

wijze. 

2. Tenzij anders is bepaald in de statuten, reglement of voorschrift kan ter 

beoordeling van het bestuur worden volstaan met een samenvatting van een 

besluit van ledenraad of bestuur, mits in de samenvatting wordt aangegeven dat 

de leden op verzoek de volledige tekst kunnen verkrijgen. 

3. Besluiten worden, voor zover mogelijk en voor zover in statuten en  besluit geen 

andere datum is vermeld, geacht vanaf de datum van publicatie van kracht te 

zijn. 

4. Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de statuten, reglementen, voorschriften, 

besluiten, alsmede met alle officiële mededelingen, die via hetzij het 

verenigingsblad, hetzij de website, hetzij per circulaire zijn gepubliceerd. 

Artikel 34. Aansprakelijkheid 

1. Het KFPS is bij de uitvoering van haar taken en bij activiteiten jegens haar leden 

niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van haar organen, 

commissies, functionarissen, directie en medewerkers, voor zover daarbij geen 

sprake is van grove schuld of opzet. 

2. Aan een uitspraak, beslissing of oordeel gedaan door of namens een van haar 

organen, commissies, functionarissen, directie en medewerkers kan noch door 

leden noch door derden enig recht op schadeloosstelling jegens het KFPS 

worden ontleend voor zover daarbij geen sprake is van grove schuld of opzet. 

3. Het bestuur en degene die onder verantwoordelijkheid van het KFPS een keuring 

of evenement organiseert of daarbij in enigerlei vorm behulpzaam, alsmede ook 
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hun functionarissen en/of personeel zijn jegens de eigenaar, de bezitter, de 

houder van een paard, degene die het paard voorleidt, bestuurt dan wel berijdt, 

niet aansprakelijk voor geleden schade, welke direct of indirect het gevolg is van 

deelname aan een keuring of evenement. 

Artikel 35. Wijziging van de statuten 

1. In de statuten van het KFPS kan geen wijziging worden gebracht dan door een 

besluit in een ledenraadsvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling 

dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Voorafgaande aan een 

dergelijk besluit heeft het bestuur in alle regiovergaderingen het voornemen tot 

wijziging en de inhoud van de wijziging met de leden besproken. Het voorstel 

van de wijziging wordt tenminste zes weken voorafgaande aan de 

ledenraadsvergadering bekend gemaakt aan de leden. Op het besluit tot 

wijziging is artikel 32 van toepassing. 

2. Zij die de oproeping tot de ledenraadsvergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, dienen tenminste vier weken (4) 

voor de betreffende vergadering het van een toelichting voorziene voorstel, 

waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, schriftelijk ter 

kennis te hebben gebracht van de ledenraadsleden. 

3. Een besluit tot wijziging van de statuten voor zover het niet betreft wijziging van 

artikel 2 en/of artikel 12 lid 1 en/of artikel 29 kan slechts worden genomen op 

een ledenraadsvergadering, mits het besluit de instemming heeft van tenminste 

twee/derde (2/3) deel van de geldig uitgebrachte stemmen. Wanneer het een 

wijziging van artikelen 2 en/of 12 lid 1 en/of 29 betreft, kan de ledenraad slechts 

besluiten met een meerderheid van tenminste vijfenzeventig procent (75 %) van 

de geldig uitgebrachte stemmen. Een dergelijk positief besluit geldt als een 

voorlopig besluit dat dient te worden gevolgd door de procedure van een 

correctief referendum, zoals hiervoor in artikel 29 verwoord. 

4. Een wijziging in de statuten treedt in werking op de datum waarop de 

statutenwijziging notarieel wordt verleden, van welke datum het bestuur 

mededeling doet aan de leden via hetzij het blad en de website van de 

vereniging, hetzij via een circulaire. 

5. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd. 
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met wijzigingen besloten in de Ledenraadsvergaderingen op 22-11-2019 , 28-05-

2021 en 20-05-2022 welke nog niet zijn vastgelegd in een nieuwe notariële akte 

Artikel 36. Ontbinding en vereffening 

1. Een voorlopig besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden 

genomen in een daartoe speciaal te houden vergadering van de ledenraad, met 

inachtneming van het bepaalde in artikelen 29 en 35. 

2. Bij voldoende saldo zullen bij liquidatie de geldstortingen en vervolgens de 

lidmaatschapsgelden over het lopende jaar worden terugbetaald, waarna het 

saldo wordt aangewend in het belang van de paardenfokkerij in Nederland, zulks 

door de vereffenaars en voorzover van toepassing na overleg met de betreffende 

overheidsinstanties. 

3. Indien de uitslag van het referendum het voorlopig besluit van de ledenraad tot 

ontbinding van het KFPS heeft bekrachtigd, treden de leden van het bestuur op 

als vereffenaar. Tenzij de ledenraad anders heeft besloten, zijn de leden van het 

bestuur bevoegd bij bestuursbesluit een ander met de vereffening te belasten, aan  

 

 welke vereffenaar alsdan de bevoegdheden toekomen, als vermeld in Titel 1 van 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 De vereffenaar benoemt een bewaarder, die de boeken en bescheiden van het 

KFPS zal bewaren tot zeven jaar na afloop der vereffening. Het bestuur kan de 

bewaarder een bewaarloon toekennen. 

- 

De comparant is mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd 

van deze akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de 

comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis 

genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na 

beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend. 


