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STATUTEN VAN DE VERENIGING 
“HET NEDERLANDSE APPALOOSA STAMBOEK” 

 
 
NAAM EN ZETEL 
 
Artikel 1: De vereniging draagt de naam: "Het Nederlandse Appaloosa Stamboek" (NAS) en is 
gevestigd in Epe. 
  
DUUR EN VERENIGINGSJAAR 
 
Artikel 2: De vereniging is opgericht zevenentwintig augustus negentienhonderd zevenenzestig 
(27-08-1967) en aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en 
met éénendertig december. 
 
DOEL 
 
Artikel 3: Het doel van de vereniging is de bevordering van de fokkerij van Appaloosa paarden en 
pony's in Nederland. Er kunnen paarden en/of pony's in haar stamboek ingeschreven worden, 
waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen en/of mag worden verwacht, dat zij zullen 
voldoen aan het in de reglementen nauwkeurig omschreven fokdoel. 
 
STAMBOEKHOUDING 
 
Artikel 4: De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door aanleggen en 
bijhouden van registers en boeken zoals genoemd in artikel 3 van het stamboekreglement: 
a. Het houden van keuringen; 
b. Het geven van voorlichting; 
waar nodig aangevuld met alle andere wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn voor de 
bereiking van het gestelde doel. 
 
FOKRICHTING, KEURING EN INSCHRIJVING 
 
Artikel 5: De fokrichting, keuring en inschrijving van paarden en pony's worden in het 
stamboekreglement nader omschreven. 
 
LEDEN 
 
Artikel 6: De vereniging kent: 
a. Leden 
b. Gezinsleden 
c. Buitenlandse leden 
d. Ereleden 
e. Donateurs 
 
Artikel 7: Leden kunnen zijn natuurlijke personen en in Nederland gevestigde 
rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen.  
 
Artikel 8: Gezinsleden zijn leden behorende tot een gezin, waarvan reeds een persoon lid is. 
 
Artikel 9: Buitenlandse leden zijn leden die buiten Nederland wonen. 
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Artikel 10: Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering benoemd. 
Ereleden zullen voor alle voorkomende stamboekevenementen een uitnodiging ontvangen en zijn 
geen contributie verschuldigd. 
 
Artikel 11: Donateurs zijn zij die zich met een jaarlijks vastgestelde bijdrage aan de vereniging 
verbinden. De minimum bijdrage van donateurs zal jaarlijks op voorstel van het bestuur door de 
ledenvergadering worden vastgesteld. 
 
Artikel 12: De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimum contributie, die 
door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. De leden worden daartoe in 
categorieën ingedeeld. Zij kunnen verschillende bijdragen betalen. 
 
Artikel 13: 
a) Een verzoek tot toelating als lid of donateur geschiedt aan het bestuur. Het bestuur beslist over 

de toelating van leden, gezinsleden, buitenlandse leden en donateurs. 
b) Hij of zij die niet is toegelaten, kan in beroep gaan op de eerstvolgende ledenvergadering welke 

dan in hoogste instantie beslist. 
 
BEEINDIGING LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 14: Het lidmaatschap casu quo donateurschap eindigt: 
a) door de dood van het lid casu quo gezinslid, buitenlands lid, donateur; 
b) door opzegging van het lid casu quo gezinslid, buitenlands lid, donateur; 
c) voor een gezinslid door opzegging casu quo dood van het lid. 
d) door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft 

opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer 
hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

e) door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. 

f) I zich schuldig maakt aan wreedheid jegens of mishandeling van paarden/ ponies; 
II zich onbetamelijk, agressief en/of intimiderend gedraagt jegens andere leden, juryleden, 

bestuursleden of andere personen die optreden of handelen namens het stamboek; 
III zich na twee (2) formele aangetekende schriftelijke waarschuwingen door het bestuur voor 

een derde maal schuldig maakt aan dezelfde of soortgelijke overtreding of misdraging als 
die waarop de waarschuwingen betrekking hadden. 

g) tot schorsing zal worden overgegaan indien en zodra een lid zich schuldig maakt aan handelen 
zoals hierboven sub f) I en f) II genoemd doch waarbij de ernst van dat handelen naar het 
oordeel van het bestuur onmiddellijke ontzetting niet rechtvaardigt. 

h) wanneer een lid een formele waarschuwing door het bestuur krijgt, ofwel wordt geschorst, ofwel 
uit het lidmaatschap wordt ontzet zal dit met opgaaf van redenen worden vermeld in het 
Appaloosa Nieuws. 

 
Artikel 15: 
a) Opzegging namens de vereniging geschiedt door een door het bestuur genomen besluit in een 

bestuursvergadering met een meerderheid van tenminste drie/vijfde (3/5) van de totaal 
uitgebrachte stemmen.  

b) Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk 
geschieden, doch uitsluitend voor één december van het lopende verenigingsjaar. Bij over-
schrijding van deze datum kan de contributie of bijdrage van het komende verenigingsjaar in 
rekening worden gebracht. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien 
van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren. 
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c) Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op 
het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

d) Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
e) Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat 

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren 
en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na 
de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene 
ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van 
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst. 

 
BESTUUR 
 
Artikel 16: 
a) Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, waarvan één de voorzitter is. 
b) De bestuursleden worden met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen 

gekozen bij twee (2) of meer kandidaten en bij één (1) kandidaat bij meer voor dan tegen 
stemmen door de leden en uit de leden. 

c) De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behouders 
het bepaalde in lid e. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur 
als tien leden. De voordracht door tien (10) of meer leden moet zeven (7) dagen vóór aanvang 
van de ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

d) Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste 
twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering. 

e) Is er geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het 
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de 
algemene ledenvergadering vrij in de keus. 

 
Artikel 17: 
a) Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of 

geschorst. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

b) Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur 
jaarlijks op te maken rooster van aftreding. De aftredende kan zich terstond herkiesbaar stellen.  

c) De voorzitter heeft een zittingstijd van vier (4) jaren en kan zich herkiesbaar stellen.  
d) Voor herbenoeming van aftredende bestuursleden die zich herkiesbaar hebben gesteld is 

uitsluitend een stemming nodig indien er een tegenkandidaat is voorgedragen conform het 
gestelde in artikel 16. 
Wanneer dit niet het geval is, vindt herbenoeming van aftredende bestuursleden die zich 
herkiesbaar hebben gesteld automatisch plaats.  

e) Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
 I. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
 II. door bedanken. 
 
Artikel 18: De voorzitter wordt op de algemene ledenvergadering door de leden gekozen uit een 
bindende voordracht van het bestuur. Het bestuur wijst uit zijn midden een ondervoorzitter aan. 
 
Artikel 19:  
a) Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. 
b) Indien het aantal bestuursleden beneden vijf (5) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 
c) Het bestuur is verplicht op de eerstvolgende algemene ledenvergadering de open plaats of de 

open plaatsen aan de orde te stellen of hierin te voorzien. 
d) Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden door derden te doen 

laten uitvoeren. 
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e) Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of 
bezwaren van registergoederen alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een schuld van een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

f) Voor het beschikken over samengestelde salditegoeden tot maximaal vijfhonderd (500) euro per 
maand is de handtekening van de penningmeester voldoende. Voor hogere bedragen is een 
extra handtekening van een bestuurslid noodzakelijk. 

 
Artikel 20: 
a) Het bestuur benoemt één of meerdere secretaris(sen) en een penningmeester en stelt hun 

uitkering vast. Deze functionarissen behoeven geen leden van het bestuur of van de vereniging 
te zijn. In het bestuur hebben zij dan een adviserende stem. Beide functies kunnen in één 
persoon worden verenigd.  

b) Het financieel beheer wordt opgedragen aan de penningmeester onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur. 

 
Artikel 21: Het bestuur wijst uit haar midden twee bestuursleden aan. Zij vormen tezamen met de 
voorzitter het dagelijks bestuur. De vereniging wordt vertegenwoordigd, hetzij door het gehele be-
stuur; hetzij door het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 22: Aan de leden van het bestuur kan een vergoeding van de door hen gemaakte kosten 
worden uitgekeerd. Het bestuur is tevens bevoegd vacatiegelden uit te keren. 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Artikel 23: 
a) Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen 

te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
b) Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen vier maanden na afloop van het 

verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, 
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, 
rekening en verantwoording over het gevoerd bestuur van afgelopen boekjaar. Na verloop van 
de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

c) De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste 
twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt 
de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering 
verslag uit van haar bevindingen. 

d) Het bestuur is verplicht aan voornoemde commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en de 
bescheiden der vereniging te geven.  

e) De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

f) Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in artikel 24, tien (10) jaren lang te bewaren. 
 
Artikel 24: 
a) Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 

door de Wet of de Statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
b) Het bestuur schrijft tenminste éénmaal per jaar een algemene ledenvergadering uit, welke 

uiterlijk binnen vier (4) maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden. 
c) Het bestuur nodigt schriftelijk leden, ereleden, buitenlandse leden, donateurs en genodigden 

uit. 
 I. de termijn voor de oproeping bedraagt tenminste éénentwintig dagen; 

II. bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, met uitzondering van het 
bepaalde in (artikel 29). 
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Artikel 25: 
a) Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt. 
b) Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd 

is tot het uitbrengen van een/tiende (1/10) gedeelte der stemmen van het totale aantal stemge-
rechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene 
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken, mits dit verzoek met 
redenen omkleed is. 

c) Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping van de stemgerechtigde leden 
uit het bestaande ledenbestand. 

 
Artikel 26: 
a) Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, gezinsleden, 

buitenlandse leden, ereleden en donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden. 
b) Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene 

ledenvergadering. 
c) Ieder lid, buitenlandslid, gezinslid en erelid van de vereniging heeft op de algemene 

ledenvergadering één stem. De secretaris/penningmeester die geen lid is van de vereniging, 
heeft een adviserende stem.  

d) Bij volmacht stemmen is niet toegestaan. 
 
Artikel 27: 
a) De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn 

plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere 
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. 

b) Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de 
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist 
worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal 
van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt 
ter kennis van de leden gebracht. 

 
STEMMINGEN 
 
Artikel 28: 
a) Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 

vergadering een besluit is genomen, is beslissend. 
b) Over personen wordt schriftelijk, over zaken kan mondeling gestemd worden. 
c) Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, wordt wederom een 

stemming gehouden. Indien de stemmen wederom staken beslist het lot wie van beiden is 
gekozen. 

d) Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, zal het 
voorstel wederom in stemming worden gebracht. Staken de stemmen nogmaals dan beslist het 
bestuur. 

 
HENGSTENKEURING 
 
Artikel 29: 
a) De vereniging keurt jaarlijks hengsten ter goedkeuring voor dekking van merries. 
b) Houders van hengsten, die bij de in het vorige lid genoemde keuringen zijn afgekeurd, kunnen 

deze aanbieden voor herkeuring. 
c) De keuring bedoeld in het 1ste en het 2de lid zal niet dan met inachtneming van de door de 

vereniging daartoe in het keuringsreglement vastgestelde voorschriften geschieden.  
d) De keuring wordt opgedragen aan- en uitgevoerd door een commissie van drie juryleden 

daarvoor aangesteld door het bestuur van de vereniging. 
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e) De commissie van juryleden wordt samengesteld uit de lijst van juryleden, die door de 
ledenvergadering wordt vastgesteld. 

f) De voorzitter van de commissie van juryleden wordt jaarlijks door het bestuur aangesteld. 
g) Herkeuringen geschieden door een opnieuw samengestelde commissie van drie juryleden, niet 

zijnde de juryleden als onder d genoemd. 
h) De commissie zal worden bijgestaan door een dierenarts, welke door het bestuur wordt 

benoemd. 
i) De herkeuringscommissie zal worden bijgestaan door een dierenarts, welke door het bestuur 

wordt benoemd, niet zijnde als onder h genoemd. 
 
Artikel 30: In een uitzonderlijk geval zal een extra keuring worden uitgeschreven. Deze dient bij het 
bestuur aangevraagd te worden met vermelding van reden waarom niet is deelgenomen aan de 
jaarlijkse hengstenkeuring casu quo nakeuring. Deze keuring geschiedt onder dezelfde 
voorwaarden als genoemd in artikel 29. 
 
WIJZIGING STATUTEN EN LIQUIDATIE 
 
Artikel 31: 
a) Een besluit tot wijziging en/of aanvulling van de statuten kan slechts op een speciaal daartoe te 

houden algemene ledenvergadering, waarop minstens twee/derde van het totaal aantal 
stemgerechtigden aanwezig zijn, met een meerderheid van tenminste drie/vierde (3/4) van het 
totaal uitgebrachte stemmen worden genomen. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan 
moet binnen één maand een nieuwe vergadering worden gehouden, waarin tot wijziging kan 
worden besloten met een meerderheid van tenminste drie/vierde (3/4) der uitgebrachte 
stemmen. 

b) Tegelijkertijd met de uitnodiging voor de vergadering ontvangt ieder lid een afschrift van de 
voorgestelde statutenaanvulling of wijziging. 

c) Een besluit tot wijziging en/of uitbreiding van de statuten is niet eerder van kracht, dan nadat 
hiervan een notariële akte is opgemaakt. 

d) Tot het doen verlijden is ieder bestuurslid bevoegd. 
 
Artikel 32: Door de leden wordt op de algemene ledenvergadering een huishoudelijk reglement 
vastgesteld, hetwelk geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de statuten van de 
vereniging en/of de Wet. 
 
Artikel 33: Een besluit tot ontbinding van de Vereniging kan slechts worden genomen in een 
daartoe speciaal te houden Algemene Ledenvergadering, met inachtneming van de bepalingen van 
artikel 31. Het bestuur is belast met de liquidatie. 
 
Artikel 34: Het batig saldo na liquidatie vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot 
ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij besluit tot ontbinding kan door de 
algemene ledenvergadering echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden 
gegeven. 
 
SLOTBEPALING 
 
Artikel 35: Het bestuur beslist in hoogste instantie over de uitlegging van statuten en reglementen 
van de vereniging. 
 
Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering, d.d. 8.12.1994. 
GEWIJZIGD Algemene Ledenvergadering d.d. 9.10.2001.  
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