HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE
SHETLAND PONY FOKVERENIGING
LAND VAN MAAS EN WAAL EN RIJK VAN NIJMEGEN
Algemene bepalingen:
Artikel 1
Dit reglement neemt de terminologie van de statuten van de Shetland Pony Fokvereniging
(SPF) Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen over. De SPF is een regionale
fokvereniging van het Nederlands Shetland Pony Stamboek (NSPS).
Artikel 2
De fokvereniging kent als lid natuurlijke personen en/of rechtspersonen, dan wel een
combinatie van natuurlijke personen, waarbij alle deelgenoten van die combinatie hoofdelijk
aansprakelijk zijn.
De fokvereniging kent als lid personen en/of rechtspersonen die woonachtig, danwel
gevestigd zijn in het gebied Land van Maas en Waal en/of Rijk van Nijmegen.
Dit omvat de regio waarvan de postcode begint met de drie cijfers 651 tot en met 658 en de
regio waarvan de postcode begint met de drie cijfers 660 tot en met 665.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de regio waarvan de postcode per 1 januari 2010 is
gewijzigd in 6515, deze regio behoort niet tot de SPF.
Artikel 3
De leden zijn gehouden tot het betalen van de contributie en van andere bijdragen die de
algemene ledenvergadering vaststelt.
De contributie dient uiterlijk 1 mei van het betreffende jaar op de rekening van de
fokvereniging te zijn bijgeschreven. Nadien toegelaten leden zijn gehouden de contributie te
betalen binnen één maand na hun toelating.
Leden die de contributie niet hebben voldaan op 1 mei ontvangen een betalingsherinnering.
Leden die na deze tweede kennisgeving in gebreke blijven van betaling worden per
1 augustus van het betreffende jaar uit het ledenbestand van de fokvereniging verwijderd.
Mochten deze ex-leden zich op een later tijdstip wederom aanmelden als lid, dan wordt het
lidmaatschap in rekening gebracht, eenmalig verhoogd met administratiekosten. De
administratie kosten zijn gelijk aan entreekosten voor nieuwe leden. Betreffende leden
worden schriftelijk van deze situatie op de hoogte gebracht.
Artikel 4
De SPF maakt gebruik van het recht leden en reserveleden af te vaardigen naar de
Ledenadviesraad (LAR) van het NSPS. Het (reserve)lid van de LAR van het NSPS wordt in
de algemene ledenvergadering kandidaat gesteld door het fokverenigingsbestuur en/of door
drie leden van de fokvereniging. Een kandidaat dient lid te zijn van het NSPS en woonachtig
te zijn in het werkgebied van de betreffende fokvereniging. Verder zijn de bepalingen zoals
genoemd in artikel 7 van de statuten van de vereniging van toepassing.
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Artikel 5
Leden van het fokverenigingsbestuur en (reserve)leden van de LAR worden kandidaat gesteld
door het fokverenigingsbestuur bij de publicatie van de definitieve agenda van de betreffende
ledenvergadering. Kandidaatstelling door leden kan schriftelijk bij het secretariaat van de SPF
tot drie dagen voor aanvang van de betreffende ledenvergadering.

Bepalingen met betrekking tot de fokdag en premiekeuring:

Artikel 6
De SPF organiseert minimaal één keer per jaar een premiekeuring voor de leden van het
NSPS in haar werkgebied. Deelname aan de fokdag is voorbehouden aan leden van de SPF.
Deelnemen aan de fokdag kan, mits de pony is ingeschreven bij het Nederlands Shetland
Pony Stamboek en is ingeschreven in het Stamboek, Veulenboek of Registerboek.
Artikel 7
De Shetlandpony’s worden ingeschreven voor de fokdag volgens de hierna genoemde
indeling:
- veulens
- enters
- twenters
- merries en ruinen van drie jaar en ouder
Artikel 8
Na sluiting van de inschrijvingstermijn voor de fokdag worden er geen pony’s meer
ingeschreven voor deelname aan de fokdag.
Artikel 9
De inschrijfgelden voor de fokdag moeten bij het aanmelden van de pony’s worden voldaan.
Artikel 10
De pony’s die zijn ingeschreven voor de fokdag dienen tijdig voor de keuring aanwezig te zijn
om deel te nemen in de rubriek waarvoor ze staan ingeschreven. Indien de pony niet is
gekeurd in de bedoelde rubriek, wordt de pony van de fokdag uitgesloten.
Artikel 11
Alle pony’s aanwezig op het keuringsterrein van de fokdag, met uitzondering van veulens,
dienen voorzien te zijn van een chip.
Voordat een pony, met uitzondering van veulens, de keuringsbaan mag betreden wordt de
identiteit gecontroleerd aan de hand van het chipnummer van de pony.
Artikel 12
Ieder inzender is verplicht zich te onderwerpen aan de uitspraak van de jury.
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Artikel 13
De veulens worden in de rubrieken ingedeeld volgens geslacht, leeftijd en hoogte maten, t.w.:
- minimaat
- kleine maat
- overige maat
De enters worden in de rubrieken ingedeeld volgens geslacht en hoogte maten, t.w.:
- minimaat, t/m 84 cm.
- kleine maat, van 85 t/m 90 cm.
- middenmaat, van 91 t/m 96 cm.
- grote maat, van 97 t/m 107 cm.
De twenters worden in de rubrieken ingedeeld volgens geslacht en hoogte maten, t.w.:
- minimaat, t/m 85 cm.
- kleine maat, van 86 t/m 91 cm.
- middenmaat, van 92 t/m 97 cm.
- grote maat, van 98 t/m 107 cm.
De enters en twenters worden in de week na het sluiten van de inschrijving voor de fokdag
gemeten door de bestuurs- en/of ereleden van de SPF.
De merries en ruinen van drie jaar en ouder worden in de rubrieken ingedeeld volgens de
officiële stamboek maatindeling.
Ruinen worden in de rubriek ruinen ingeschreven.
Hengsten van drie jaar en ouder kunnen niet aan de fokdag deelnemen.
Kroonmerries die als zodanig bij het Nederlands Shetland Pony Stamboek staan ingeschreven,
worden in de rubriek kroonmerries ingeschreven.
Oud-Algemeen Dagkampioenen worden in een aparte rubriek gekeurd en niet op
kwaliteitsvolgorde geplaatst. Zij nemen deel aan het erekampioenschap.
Artikel 14
Indien nodig kan door het bestuur wijziging worden aangebracht in de rubrieken.
Artikel 15
Op de fokdag kunnen de hierna genoemde waarderingen worden behaald:
- veulenpremie
oranje rozet
- enterpremie
oranje rozet
- twenterpremie
oranje rozet
- eerste premie
oranje- en rood-wit-blauw rozet
- tweede premie
oranje rozet
- derde premie
rood rozet
- geen premie
groen rozet
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Artikel 16
Op de fokdag worden de hierna genoemde waarderingen gehonoreerd in ere metaal:
- Kampioen hengstveulen minimaat
- Kampioen hengstveulen overige maten
- Kampioen merrieveulen minimaat
- Kampioen merrieveulen overige maten
- Algemeen veulenkampioen
- Kampioen jeugd minimaat
- Kampioen jeugd kleine maat
- Kampioen jeugd middenmaat
- Kampioen jeugd grote maat
- Algemeen jeugdkampioen
- Kampioen minimaat
- Kampioen kleine maat
- Kampioen middenmaat
- Kampioen grote maat
- Beste bonte pony (Jan Dibbits Wisseltrofee)
- Algemeen dagkampioen
- Erekampioen
“Jan Dibbits Wisseltrofee”
Deze is traditioneel beschikbaar voor de beste bonte geprimeerde pony van de keuring. Op
vrijdag wordt voorafgaand aan de kampioenskeuring de beste één of tweejarige bonte pony
aangewezen; deze pony wordt op zaterdag terugverwacht om met het beste bonte veulen of
oudere pony deel te nemen aan de strijd om de “Jan Dibbits Wisseltrofee”. Deze trofee is een
wisselprijs en wordt dus jaarlijks doorgegeven aan de winnaar.
Artikel 17
De vereniging neemt geen verantwoording op zich voor schade aan personen en/of dieren en
voertuigen aangebracht.
Artikel 18
Het bestuur is bevoegd te allen tijde die maatregelen te treffen, die het welslagen van de
fokdag zullen bevorderen.
Slotbepaling:
Artikel 19
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Bergharen, april 2010
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