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I

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. Naam, zetel en duur
De vereniging draagt de naam “Vereniging het Nederlands Welsh Pony en
Cob Stamboek” en is gevestigd te ‘s-Gravenhage.
De vereniging, aangevangen op 1 juli 1959, is voor onbepaalde tijd
aangegaan.
Art. 2. Doel
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de fokkerij, gebruik en
houden van:
a. de Welsh Mountain Pony (sectie A);
b. de Welsh Pony (sectie B);
c. de Welsh Pony (Cob type/sectie C);
d. de Welsh Cob (sectie D);
e. de Nederlandse Rijpony op Welsh grondslag (sectie WPBR).
f. de Nederlandse Welsh Rijpony, (sectie NWR)
Art. 3. Middelen
De vereniging tracht het gestelde doel te bereiken langs wettige weg en wel
door:
a. het aanleggen en bijhouden van stamboeken;
b. het aanleggen en bijhouden van registers;
c. het geven van advies aan de leden bij de fokkerij, alsmede het stimuleren
van aan- en verkoop van fokmateriaal;
d. het, bij uitzondering, na overleg met de foktechnische commissie, en na
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goedkeuring door de Ledenraad, aankopen uit het buitenland van
fokmateriaal van extra kwaliteit en het beschikbaar stellen hiervan aan
de leden ten behoeve van de fokkerij;
e. het houden van keuringen;
f. alle andere wettige middelen.
II

LIDMAATSCHAP

Art. 4. Leden
De vereniging bestaat uit leden en ereleden en kent donateurs.
Leden kunnen zijn natuurlijke personen en in Nederland gevestigde
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen. Voor het
lidmaatschap van één van de organen van de vereniging komen alleen
natuurlijke personen in aanmerking.
Art. 5. Ereleden
Ereleden worden door de Ledenraad benoemd op voorstel van het bestuur.
Zij zijn geen contributie verschuldigd.
Art. 6. Toelating als lid
Een verzoek tot toelating als lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur. Het
bestuur beslist over de toelating van de in artikel 4 genoemde leden en
donateurs. Voor de niet-toegelatenen staat beroep open op het
bestuursbesluit bij de Ledenraad (naar de wet de Algemene
Ledenvergadering), welke in hoogste instantie beslist binnen zes maanden.
Art. 7. Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap, respectievelijk het erelidmaatschap en het
donateurschap eindigt:
a. door schriftelijke opzegging bij de secretaris van de vereniging;
b. door overlijden van natuurlijke personen;
c. voor de privaatrechtelijke rechtspersoon: door ontbinding;
d. door royement.
Art. 8. Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap, respectievelijk het donateurschap, dient
te geschieden voor één december van het lopende jaar. Bij opzegging
nadien, moet de contributie of de donatie voor het volgende jaar worden
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voldaan.

III

DE ORGANEN

Art. 9. De organen
De organen van de vereniging zijn:
a. De ledenraad
b. Het bestuur
c. De commissies
d. De afdelingen
Art. 10. De ledenraad
1.

De ledenraad, naar de wet de Algemene Vergadering, telt dertien (13)
leden, die worden gekozen door de algemene ledenvergaderingen
van de afdelingen. Elke afdeling vaardigt minstens twee leden af. De
overblijvende zetels worden achtereenvolgens toegewezen aan de
afdelingen die na toewijzing van de eerste twee zetels het grootste
aantal leden per toegewezen zetel hebben. Indien de ledenaantallen
gelijk zijn, beslist zo nodig het lot.

2. De leden van de ledenraad worden door de ledenvergadering van de
afdeling gekozen uit de leden van de afdeling.
3. Zolang de leden van de ledenraad woonachtig zijn in de afdeling waarin
zij gekozen zijn, hebben zij vier jaar zitting en zijn daarna eenmaal
herkiesbaar. Een lid van de ledenraad treedt in ieder geval af op de dag
na de eerste algemene ledenvergadering van de afdeling nadat de
zittingsperiode is verstreken.
4. a. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met dat van de
ledenraad. De leden van het bestuur hebben het recht de vergadering
van de ledenraad bij te wonen en daarin het woord te voeren. Zij
hebben daarin een adviserende stem.
b. De ledenraad kan besluiten te vergaderen in afwezigheid van leden
van het bestuur.
5. De ledenraad kiest uit zijn midden een voorzitter.
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Art. 11. Bevoegdheden en werkwijze van de ledenraad
1. De ledenraad stelt op voorstel van het bestuur tenminste vast:
a. een huishoudelijk reglement;
b. een stamboekreglement;
c. een keuringsreglement;
d. een redactiereglement;
e. een juryreglement;
f. reglementen ten aanzien van kunstmatige bevruchting en
voortplanting;
g. wijzigingen van de overige reglementen op voordracht van het
bestuur;
h. jaarlijks:
• het verslag omtrent de toestand en de verrichtingen over het
afgelopen verenigingsjaar;
• de rekening en verantwoording over het gevoerde beheer van de
financiën van de vereniging over het afgelopen boekjaar;
• de balans van de vereniging per 31 december van het afgelopen
jaar;
• de financiële begroting van de vereniging voor het komende jaar;
• de contributie en het donatiebedrag voor het aanstaande jaar;
• de volgens het stamboekreglement verschuldigde kosten voor inen overschrijvingen, heffingen enzovoort.

2. De ledenraad beslist over de volgende onderwerpen:
a. de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur
b. de instelling van andere dan statutaire commissies
c. de benoeming van de leden van commissies
d. de vaststelling van fokplannen
e. de vaststelling van het PR-plan voor de langere termijn
f. de benoeming van juryleden
g. de vaststelling van een predikatensysteem
h de vaststelling van het programma van de rijtechnische commissie
3. De ledenraad vergadert zo dikwijls als dit voor de uitoefening van zijn
taken noodzakelijk is, maar ten minste tweemaal per jaar. De ledenraad
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vergadert binnen zes maanden na afloop van ieder verenigingsjaar. In die
voorjaarsvergadering behandelt de ledenraad de door het bestuur uit te
brengen jaarverslagen en vindt de periodieke benoeming van leden van
het bestuur plaats.

Art. 12. Samenstelling van het bestuur
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat uit tenminste 5
leden bestaat. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en tenminste twee gewone leden. De samenstelling van
het bestuur wordt voor het overige geregeld in het bestuursreglement.
2. De leden van het bestuur worden door de ledenraad benoemd uit de
leden van de vereniging.
3. De zittingsduur van de leden van het bestuur bedraagt vier jaar.
De leden van het bestuur zijn aansluitend eenmaal opnieuw benoembaar
voor een periode van vier jaar.
4. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan de ledenraad in
individuele gevallen bij tweederde meerderheid besluiten de in dat lid
genoemde termijn voor een bestuurslid éénmaal met vier jaar te
verlengen.
5. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de ledenraad in
functie benoemd.
6. De ledenraad stelt de leden in kennis van het aflopen van de zittingsduur
respectievelijk ontstaan van vacatures binnen het bestuur en geeft de
leden gedurende dertig dagen de gelegenheid (tegen-)kandidaten voor
de vacature(s) onder de aandacht van de ledenraad te brengen. Het
voordragen van (tegen-)kandidaten kan door elk lid van de vereniging
plaatsvinden, met dien verstande dat dit schriftelijk met vermelding van
naam en adres en met een ondertekend schrijven dient te gebeuren.
7. Voor elke vacature wordt afzonderlijk gestemd. Indien bij zulk een
stemming niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede
vrije stemming plaats. Heeft dan weer niemand de meerderheid
verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die bij de
tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Indien
meer dan twee personen in dit geval een gelijk aantal stemmen op zich
hebben verenigd, wordt door loting uitgemaakt welke twee van hen voor
herstemming in aanmerking komen.
Indien het grootste aantal stemmen slechts door één persoon is

Statuten en reglementen NWPCS

6

verkregen, wordt herstemd tussen die persoon en een persoon die een
aantal stemmen heeft verkregen dat het dichtst bij het grootste aantal
stemmen komt. Indien meer personen in dit laatste geval verkeren,
wordt door het lot beslist wie van hen voor herstemming in aanmerking
komt. Bij deze derde stemming is dan benoemd de persoon die de
meeste stemmen op zich verenigd heeft, terwijl, indien dan de stemmen
staken, het lot beslist.
8. Bestuursleden kunnen gedurende hun zittingsperiode als zodanig geen
functie als lid van de ledenraad, van een afdelingsbestuur, van een van
de vaste commissies of als jurylid uitoefenen.
9. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum
is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Dit laat onverlet de
verplichting zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
Art. 13. Werkwijze van het bestuur
1. De bestuursvergaderingen worden als regel gehouden in een plaats te
bepalen door de secretaris van het bestuur.
2. Ieder kalenderjaar worden ten minste vier vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de
voorzitter dit nodig acht of indien tenminste twee der andere
bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de
te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3
bepaalde - door of namens de voorzitter, tenminste zeven dagen
tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend,
door middel van oproepingen.
5. De oproepingen vermelden, behalve plaats en tijdstip van de
vergadering, de te behandelen onderwerpen. De secretaris van het
bestuur stelt de agenda op.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij
diens afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door de
vicevoorzitter.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen wordt verslag gehouden door
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de secretaris. In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt het verslag
vastgesteld en goedgekeurd, waarna het verslag door voorzitter en
secretaris ondertekend wordt.
8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen
indien de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig is.
9. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven,
worden alle bestuursbesluiten genomen met de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
10. In bestuursvergaderingen wordt over personen schriftelijk gestemd;
over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staking van de stemmen beslist
de stem van de voorzitter.
11. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.
12. In alle geschillen omtrent de stemmingen, niet bij of krachtens de
statuten voorzien, beslist de voorzitter.
Art. 14. Taken en bevoegdheden van het bestuur
1. Het bestuur is belast met
a. de voorbereiding van de besluitvorming van de ledenraad, onder
meer door de onderlinge afstemming van de werkzaamheden van de
statutaire commissies;
b. de uitvoering van de besluiten van de ledenraad;
c. de besluitvorming over aangelegenheden die niet bij of krachtens de
statuten tot de taak van de ledenraad behoren.
2. De ledenraad verdeelt de taken en bevoegdheden tussen ledenraad en
bestuur en stelt een
a. ledenraadsreglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de
ledenraad, oproeping voor ledenvergaderingen en wijze van stemmen
wordt geregeld,
b. bestuursreglement vast waarin de taken en bevoegdheden van het
bestuur wordt geregeld.
Art. 15. Vertegenwoordiging
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het
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bestuur, met dien verstande, dat de vereniging gebonden wordt door de
handtekening van voorzitter en secretaris of de handtekening van een
hunner met die van een ander bestuurslid.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, het aangaan van geldleningen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld aan een ander verbindt.
3. Besluiten tot rechtshandelingen als bedoeld in het vorige lid, kunnen
slechts worden genomen na goedkeuring door de ledenraad. Dit geldt
ook voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging
terzake van deze handelingen.
4. De ledenraad stelt in een bestuursreglement nadere regels vast inzake de
samenstelling van het bestuur.
Art. 16. De commissies
1. Er zijn statutaire commissies van de ledenraad en statutaire commissies
van het bestuur die volgens de in deze statuten gegeven omschrijving
taken uitoefenen. Tevens zijn er ad hoc commissies van het bestuur die
volgens de in het huishoudelijk reglement of bestuursreglement gegeven
omschrijving taken uitoefenen.
2. De leden van de statutaire commissies van de ledenraad worden door de
ledenraad benoemd.
3. De leden van de statutaire commissies van het bestuur worden door de
ledenraad, op voordracht van het bestuur, benoemd, de leden van de ad
hoc commissies worden door het bestuur benoemd.
4. De statutaire commissies van de Ledenraad zijn de Commissie van
Beroep, de Vertrouwenscommissie, de Financiële commissie, de
Geschillencommissie en het Arbitragecollege.
a. De Commissie van Beroep behandelt het beroep op uitspraken
gedaan door de Geschillencommissie of Tuchtcollege. Deze taken staan
verder omschreven in Artikel 23 van deze statuten.
b. De Vertrouwenscommissie verzorgt op verzoek en na aanwijzing door
de Ledenraad de voordracht aan de Ledenraad voor de benoeming van
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nieuwe bestuursleden van het NWPCS.
c. De Financiële commissie adviseert desgevraagd de penningmeester
over het financiële beleid van de vereniging.
d. De Geschillencommisie kan door de Ledenraad worden ingesteld ter
bindende afdoening van aan stamboekzaken gerelateerde geschillen
tussen leden en/of organen van de vereniging onderling.
e. Het Arbitragecollege kan door de Ledenraad worden ingesteld ter
bindende afdoening van aan stamboekzaken gerelateerde geschillen
tussen leden en/of organen van de vereniging en derden. In ieder geval
één lid van dit college wordt gerekruteerd van buiten de vereniging.
5. De statutaire commissies van het bestuur zijn de foktechnische
commissie, de rijtechnische commissie, de PR-commissie, de
redactiecommissie en het Tuchtcollege.
a. De foktechnische commissie adviseert het bestuur over het
foktechnische beleid en rapporteert over de stand van zaken inzake
uitvoering van het fokkerijbeleid.
b. De rijtechnische commissie adviseert het bestuur inzake het
bevorderen van het gebruik van de dieren en bereidt Centraal
Verrichtingsonderzoek voor NWR-WPBR hengsten, wedstrijden, IBOP en
andere activiteiten ter ondersteuning daarvan voor en draagt zorg voor
de uitvoering van deze activiteiten.
c. De PR-commissie adviseert het bestuur over het PR-beleid, stelt PRmateriaal samen, organiseert PR-activiteiten, verzorgt de website van de
vereniging en adviseert het bestuur inzake de interne en externe
communicatie van de vereniging.
d. De Redactiecommissie voert de redactie van en stelt het
verenigingsblad samen en verzorgt op verzoek van het bestuur, de
ledenraad of het afdelingsbestuur de interne communicatie binnen de
vereniging via voorlichting middels het verenigingsblad en de website
van de vereniging.
e. Het Tuchtcollege kan strafbepalingen opleggen aan leden of ereleden
indien zij handelen of gehandeld hebben in strijd met deze statuten of de
reglementen van de vereniging of met besluiten van de ledenraad die tot
stand gekomen zijn overeenkomstig deze statuten of reglementen

Art.17. De afdelingen.
1. De vereniging kent afdelingen die medewerken aan het uitvoeren van
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het algemeen beleid en de juiste naleving van de statuten en
reglementen en die voorts de afdelingsbelangen behartigen. Wijzigingen
van het aantal en/of geografische begrenzing van de afdelingen dient
plaats te hebben door de ledenraad, op voorstel van het bestuur. Bij
instelling van een afdeling wordt het op deze afdeling betrekking
hebbende afdelingsreglement door de ledenraad vastgesteld.
Wijzigingen van het afdelingsreglement worden vastgesteld door de
ledenvergadering van de afdeling met inachtneming van het gestelde in
artikel 6 van het huishoudelijk reglement en zijn eerst van kracht na
goedkeuring door de ledenraad.
2. Het hoogste orgaan van de afdeling is de ledenvergadering. De
ledenvergadering wordt gevormd door alle leden die tot de afdeling
behoren en komt tenminste twee maal per jaar bijeen.
De ledenvergadering is belast met en bevoegd tot:
a. het vaststellen van het jaarverslag van de afdeling;
b. het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar van
de afdeling;
c. het kiezen van een voorzitter;
d. het kiezen van de stemhebbende leden van het
afdelingsbestuur;
e. het kiezen van de leden van de ledenraad, zoals bedoeld in
artikel 10.
3. De in het volgende lid weergegeven procedure is daarop van toepassing.
a. Uiterlijk honderd dagen voor een vergadering van de ledenraad
waarin leden aftredend zijn, doet het bestuur daarvan
mededeling aan de besturen van de desbetreffende afdelingen.
b. Tijdig voor de vergadering van de ledenraad komt de
ledenvergadering van de afdeling bijeen voor het kiezen van de
door de afdeling naar de ledenraad af te vaardigen kandidaten.
c. Voor elke vacature benoemt de ledenvergadering van de
afdeling een nieuw lid. Het afdelingsbestuur stelt daartoe per
vacature aan de ledenvergadering tenminste één kandidaat
voor. De voordracht moet uiterlijk veertien dagen voor de
vergadering van de ledenvergadering ter kennis van de leden zijn
gebracht.
d. Tot uiterlijk zeven dagen voor de ledenvergadering kunnen door
leden van de afdeling andere kandidaten worden gesteld bij het
afdelingsbestuur. Deze kandidaatstelling dient schriftelijk te
geschieden en door deze leden te worden ondertekend, waarbij
voorts wordt aangegeven voor welke vacature deze
kandidaatstelling wordt gedaan.
e. Op de stemmingen is artikel 12, zevende lid, van
overeenkomstige toepassing
4. De dagelijkse leiding van de afdeling berust bij het afdelingsbestuur, dat
door de ledenvergadering wordt gekozen uit de leden van de afdeling.
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De leden van het afdelingsbestuur zijn ieder afzonderlijk en tezamen
verantwoording schuldig aan de ledenvergadering. De onderdelen c, d
en e van het vorige lid zijn bij de verkiezing van het afdelingsbestuur van
overeenkomstige toepassing.
5. Op de duur van het lidmaatschap van het afdelingsbestuur is artikel 12,
derde lid, van overeenkomstige toepassing. In afwijking van het daarin
bepaalde kan de ledenvergadering in individuele gevallen besluiten dat
de genoemde termijn voor een bestuurslid éénmaal met vier jaar wordt
verlengd

IV

STAMBOEKEN EN KEURINGEN

Art. 18. De stamboekboekhouding
De vereniging richt op en houdt in stand:
a. een stamboek voor de Welsh Mountain Pony (sectie A);
b. een stamboek voor de Welsh Pony (sectie B);
c. een stamboek voor de Welsh Pony (Cob-type/sectie C);
d. een stamboek voor de Welsh Cob (sectie D);
e. een stamboek voor de Nederlandse Rijpony op Welsh-grondslag (sectie
WPBR ).
f. een stamboek voor de Nederlandse Welsh Rijpony (sectie NWR).
Art. 19. Inschrijving in de stamboeken
1. Slechts die dieren worden in de in het vorig artikel genoemde
stamboeken ingeschreven, die voldoen aan de eisen, die ten aanzien van
de registratie worden gesteld in de reglementen als bedoeld in artikel 11,
eerste lid.
2. Voor dieren met bekende afstamming en voor dieren met gedeeltelijk
bekende of onbekende afstamming zullen afzonderlijke boeken worden
gehouden.
Art. 20. Keuringen
1. De vereniging organiseert jaarlijks keuringen van merries en hengsten
volgens het vast te stellen keuringsreglement.
2. Het keuringsreglement dient te voldoen aan de voorschriften gegeven in
wet- en regelgeving.
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V

STRAFBEPALINGEN EN GESCHILLEN

Art. 21. Strafbepaling
Het Tuchtcollege is bevoegd nadat het bestuur een zaak aan deze
commissie heeft voorgelegd de leden en ereleden, indien zij handelen of
gehandeld hebben in strijd met deze statuten en/of reglementen, dan wel
met enig krachtens deze statuten overeenkomstig de daarop steunende
reglementen tot stand gekomen besluit van de ledenraad, te berispen of
te beboeten tot een maximum bedrag van vijfhonderd euro (€ 500,-), in
ernstige gevallen te schorsen voor de tijd van maximaal een jaar, dan wel
te royeren.
Art. 22. Geschillen
Bij geschillen in stamboekzaken - daaronder ook begrepen, die welk slechts
door een der partijen als zodanig worden beschouwd - tussen twee of meer
leden onderling; tussen een of meer leden en het bestuur; tussen een of
meer leden en een afdelingsbestuur; tussen een afdelingsbestuur en het
bestuur onderling, benoemt de ledenraad een Geschillencommissie, welke
bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee leden welke niet op
enigerlei wijze betrokken zijn bij het geschil. De Geschillencommissie doet
binnen drie maanden uitspraak.
Art. 23. Beroep
1. Tegen elke door het Tuchtcollege opgelegde straf of door de
Geschillencommissie gegeven uitspraak staat beroep open bij een
Commissie van Beroep. Beroep tegen een opgelegde straf of een
uitspraak kan worden ingesteld binnen dertig dagen na de dagtekening
van het aangetekend schrijven, waarin de straf of uitspraak wordt
medegedeeld. Beroep geschiedt bij aangetekend schrijven en wordt
ingediend bij het stamboekbureau.
2. De Commissie van Beroep moet binnen zes maanden na dagtekening van
het beroep uitspraak hebben gedaan. Indien dat niet het geval is, wordt
de straf of uitspraak geacht te zijn vernietigd.
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VI

GELDMIDDELEN

Art. 24. Geldmiddelen
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. te ontvangen contributies en donaties, inschrijvings- en
overschrijvingsgelden;
b. overige baten.
Art. 25. Financieel beheer
Het financieel beheer wordt opgedragen aan de penningmeester, onder
verantwoordelijkheid van het bestuur.
VII

SLOTBEPALINGEN

Art. 26. Wijziging van statuten
1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in
een speciaal daartoe te houden vergadering van ledenraad, waarop
minstens twee/derde van de leden aanwezig is. Het besluit kan slechts
worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van het totaal
aantal uitgebrachte stemmen. De gehele tekst der voorgestelde
statutenwijziging dient in de convocatie tot de betreffende vergadering
te worden opgenomen.
2. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan moet binnen een maand
een nieuwe vergadering worden gehouden, waarin ongeacht het aantal
aanwezige leden kan worden besloten tot wijziging met een
meerderheid van tenminste drie/vierde der uitgebrachte stemmen.
Art. 27. Ontbinding van de vereniging
Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen
in een daartoe speciaal te houden vergadering van Ledenraad. De liquidatie
geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek. Het bestuur is belast met de liquidatie.
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Art. 28. Aanwending positief saldo
Het saldo, dat bij liquidatie mocht blijken te bestaan, nadat de gestorte
kapitaaldeelnemingen en vervolgens de lidmaatschapsgelden over het
lopende verenigingsjaar zijn terugbetaald, wordt aangewend in het belang
van de Welsh Pony’s en daarvan afgeleide Welsh Rijpony’s in Nederland en
wel op zodanige wijze als door de liquidateurs wordt bepaald.
Art. 29 Uitlegging van statuten en reglementen.
Behoudens het bepaalde in artikel 22 en 23 van deze statuten beslist het
Bestuur in hoogste instantie over de uitlegging van de statuten en
reglementen van de vereniging.
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