STATUTEN VAN DE DARTMOOR PONY VERENIGING - JANUARI 2007
De Dartmoor Pony Vereniging met maatschappelijke zetel gevestigd te Swn
Yr Afon, Thornhill Road, Cwmgwili, SA 14 6PT, geregistreerd in Engeland
onder het nummer 3240342
De hierna beschreven statuten zijn onmiddellijk van toepassing en blijven
van kracht tot op het ogenblik dat deze door de Raad van Bestuur worden
gewijzigd of nietig verklaard.
A. RECHT TOT LIDMAATSCHAP – Het lidmaatschap van de vereniging wordt in
volgende categorieën onderverdeeld:
1. Volledige leden, Permanente leden en Ere Permanente leden hebben het
recht om :
i) te stemmen op de jaarlijkse Algemene Vergadering, de Buitengewone
Algemene Vergaderingen en bij het verkiezen van de leden van de Raad van
Bestuur.
ii) subsidies en premies aan te vragen (op voorwaarde dat ze minstens
tijdens twee opeenvolgende jaren hun lidmaatschap hebben betaald, het
lopende jaar inbegrepen).
iii) pony’s aan gereduceerde tarieven in het stamboek of fokregister te
laten inschrijven.
iv)op de jaarlijkse show van de Dartmoor Pony Vereniging voor te stellen.
v) mee te dingen voor de speciale rozetten en trofeeën die door de
Vereniging op de shows in gans het land worden uitgereikt.
vi)het tijdschrift, de nieuwsbrieven en de andere gratis publicaties van
de Vereniging te ontvangen.
2. Geassocieerde leden, overzeese geassocieerde leden en overzeese
geassocieerde permanente leden hebben het recht om :
i)op de jaarlijkse show van de Dartmoor Pony Vereniging voor te stellen.
ii) mee te dingen voor de speciale rozetten en trofeeën die door de
Vereniging tijdens de shows in gans het land worden uitgereikt.
iii)het tijdschrift, de nieuwsbrieven en de andere gratis publicaties van
de Vereniging te ontvangen.
3. Junior leden hebben het recht om :
i)Op de jaarlijkse show van de Dartmoor Pony Vereniging voor te stellen.
ii) Mee te dingen voor de speciale rozetten en trofeeën die door de
Vereniging in gans het land tijdens de shows worden uitgereikt.
iii)Het tijdschrift, nieuwsbrieven en andere gratis publicaties van de
Vereniging te ontvangen.
4. Familie lidmaatschap geeft aan zijn twee volwassen leden de rechten
van een volledig lidmaatschap en aan zijn jonge leden de rechten van een
Junior lidmaatschap.
B. REGISTRATIES
1. Alle inschrijvingen in het stamboek van de Dartmoor Pony Vereniging
(DPV) dienen door de fokker via de Registratie Secretaris van de
Vereniging te worden uitgevoerd. Er wordt een heffing die door de Raad
van Bestuur wordt vastgelegd, opgelegd.

2. Elke aanvraag om een pony in te schrijven kan worden geweigerd indien
de Raad van Bestuur niet tevreden is over de juistheid of toereikendheid
van de geleverde informatie.
3. Enkel afstammelingen geboren in het Verenigd Koninkrijk (UK) en gefokt
uit hengsten en merries die geregistreerd staan in het UK gedeelte van
het stamboek van de DPV, kunnen zelf in het UK gedeelte van het stamboek
van de DPV worden opgenomen, met uitzondering van de omstandigheden
waarbij het fokregister wordt geopend.
4. Dartmoor pony’s die in het buitenland in de stamboeken van de
dochtervereniging Oartmoor ingeschreven staan , kunnen bij invoer in het
Verenigd Koninkrijk overgeschreven worden in het internationale of
overzeese gedeelte van het stamboek van de DPV, indien ze voldoen aan de
door de Raad van Bestuur vastgelegde criteria.
5. Dartmoor pony’s die directe afstammeling zijn van de in het Verenigd
Koninkrijk geregistreerde stapel, en die in landen waar er geen Dartmoor
stamboek aanwezig is worden gefokt, kunnen op oordeel van de Raad van
Bestuur in het internationale gedeelte van de stamboek van de DPV worden
ingeschreven.
6. Afstammelingen kunnen alleen worden ingeschreven indien ze afkomstig
zijn van een hengst of hengstveulen die op het ogenblik van de dekking in
het bezit was van een licentie van het Ministerie van Landbouw, een
dierenartscertificaat van de Dartmoor Pony Vereniging of van een hengst
licentie van de Dartmoor Pony Vereniging.
7. Elke aanvraag tot inschrijving van een veulen dient te worden
vergezeld van een door de hengsthouder getekend Dekkingscertificaat.
8. Merries moeten op het ogenblik van het veulenen ouder zijn dan 3 jaar.
Om welzijnsredenen is het aanbevolen een merrie niet te laten dekken
alvorens ze 3 jaar is.
9. De veulens dienen in het jaar van hun geboorte voor 31 december te
zijn ingeschreven.
10. Alle hengstveulens die aanvaard worden om opgenomen te worden in het
hengstenregister moeten een DNA test volgens de procedures van de
Vereniging ondergaan.
11. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om het bloedtype
en/of DNA at random te controleren om de afstamming na te gaan van de
pony’s die in het stamboek staan ingeschreven of waarvoor de inschrijving
werd aangevraagd. Alle relevante pony’s zullen door een erkend
laboratorium worden getest. De hieraan verbonden kosten komen ten laste
van de DPV.
12. De leeftijd van een Dartmoor pony wordt bepaald op de eerste januari
van elk jaar en niet op de datum van zijn geboorte.

13. Eenmaal deze werd geregistreerd, kan de naam van een pony niet meer
worden gewijzigd.
14. De fokker van een pony wordt bepaald als zijnde de geregistreerde
eigenaar of leaser van de merrie op het ogenblik van het veulenen.
15. De leaser van een pony dient een bevestigingsbrief van de eigenaar te
bekomen en deze aan de Registratie Secretaris over te maken alvorens een
inschrijving kan worden overwogen.
De eigenaar van de geleasde pony moet zo vlug mogelijk zijn
certificaat/paspoort aan de Registratie Secretaris overmaken om officieel
te worden geregistreerd alvorens de leasing in werking kan treden.
16. Het bericht van overdracht van eigendom van een pony moet
vervolledigd zijn alvorens de inschrijving van zijn afstammelingen kan
worden overwogen.
17. Een prefix kan enkel worden gebruikt voor dieren die door de
geregistreerde eigenaar van de prefix werden gefokt.
18. Een lid kan slechts een prefix gebruiken nadat deze door de
Registratie Secretaris van de DPV in het centrale prefix register tegen
een door de Raad van Bestuur vastgestelde vergoeding officieel werd
geregistreerd.
19. Kunstmatige inseminatie – Alvorens een veulen dat geboren wordt ten
gevolge van een Kunstmatige inseminatie, bij de Dartmoor Pony Vereniging
kan worden ingeschreven, moeten alle bij de DPV geldende
registratieregels worden toegepast en bovendien:
i. Moet de hengst in het bezit zijn van een “toestemming als donorhengst
voor kunstmatige inseminatie” van de Dartmoor Pony Vereniging, waarvoor
zijn DNA eerst dient te worden getest alvorens zijn sperma wordt
ingezameld.
ii. Het is de verantwoordelijkheid van de hengsthouder om binnen de 28
dagen een “certificaat van sperma inzameling” aan de Registratie
Secretaris van de DPV over te maken telkens er sperma van zijn hengst(en)
wordt ingezameld. Wanneer er vers/gekoeld sperma wordt gebruikt, dient
een kopij van dit formulier de Equitainer te vergezellen.
iii. De DNA van de merrie dient te worden getest alvorens ze wordt
geïnsemineerd. Het is de verantwoordelijkheid van de houder van de merrie
om het ‘Getuigschrift van Kunstmatige Inseminatie van een Merrie’
opgemaakt door een dierenarts of erkende Kunstmatige Inseminatie
Technicus aan de Registratie Secretaris samen met de normale registratie
formulieren over te maken. Het getuigschrift dient de volgende informatie
te bevatten:
a) Datum van de inseminatie en handtekening van de dierenarts/erkende
Kunstmatige Inseminatie Technicus.
b) De naam van de merrie en haar registratienummer bij de DPV
c) De naam van de hengst en zijn registratienummer bij de DPV
d) De naam en het adres van de eigenaar van de merrie

iv. De veulens dienen binnen de 6 maanden na hun geboorte een DNA test te
ondergaan.
v. Op het einde van het seizoen moeten de hengsthouders aan de
Registratie Secretaris van de DPV een lijst overmaken met de merries en
de sperma marketing organisaties aan dewelke sperma ter beschikking werd
gesteld.
20. Embryo transplantatie - is toegelaten. Gelieve u tot de Registratie
Secretaris van de Dartmoor Pony Vereniging te wenden voor de laatste
regelgeving ter zake.
21. Moorland regeling
i. Enkel de merries die in Dartmoor leven kunnen in deze regeling worden
opgenomen.
ii. Deze merries moeten onder deze regeling aanvullend worden
geregistreerd of geklasseerd. De hengsten dienen over een vergunning te
beschikken en moeten volledig geregistreerd zijn. De eigenaars van
afstammelingen van een aanvullend geregistreerde merrie, dienen een
paspoort aanvraagformulier in te dienen voor 31 december van het jaar van
hun geboorte.
iii. Alle Aanvullend Geregistreerde 1 merries, Aanvullend Geregistreerde
2 merries en hun afstammelingen dienen door de eigen inspecteurs van de
Dartmoor Pony Vereniging kosteloos te worden gekeurd alvorens te worden
aanvaard.
iv. Alle gekeurde Aanvullend Geregistreerde 1 merries moeten naar een
erkende Newtake gaan om er met een erkende hengst te lopen alvorens naar
een hogere categorie te kunnen overgaan.
v. Alle hengsten die in de Newtakes worden gebruikt dienen van volledig
geregistreerde merries af te stammen.
22. Invoeren van Dartmoor Pony’s in het stamboek van de Dartmoor Pony
Vereniging of haar dochter vereniging
i. Wanneer Dartmoor Pony’s in het Verenigd Koninkrijk worden ingevoerd,
moeten ze bij de Dartmoor Pony Vereniging worden ingeschreven tenzij ze
voor minder dan zes maanden in het Verenigd Koninkrijk verblijven,
waarbij in voorkomend geval een tijdelijke vergunning voor de betrokken
pony dient te worden aangevraagd alvorens deze voor te stellen of voor
fokdoeleinden te gebruiken.
ii. Een tijdelijke vergunning kan naar oordeel van de Raad van Bestuur
worden verleend op voorwaarde dat de relevante registratie documenten
werden goedgekeurd.
iii. Criteria voor de Registratie in de stamboeken van de Dartmoor Pony
Vereniging of haar dochter vereniging

a) (i) Aanvaardbare pony’s zijn deze van wie elke lijn naar in GB
geregistreerde pony’s terugwijst of die door de Raad van Bestuur van de
Dartmoor Pony Vereniging werden aanvaard als zijnde correct geregistreerd
volgens de regels van de Dartmoor Pony Vereniging die op het ogenblik van
de registratie van kracht waren.
(ii) Alle AR1 en AR2 pony’s van de Moorland regeling moeten in een aparte
Aanvullend Register sectie van het stamboek van de moedervereniging of
relevante dochtervereniging worden opgenomen en moeten de AR1 of AR2
prefix dragen in aanvulling op eender welke nummering die door de dochter
vereniging wordt toegekend.
(iii) Alle potentiële AR2 pony’s moeten correct worden gekeurd alvorens
in het onderdeel van het Aanvullend Register van het stamboek van de
moeder- of dochter vereniging te worden opgenomen, en dienen de prefix
AR2 te ontvangen in aanvulling op eender welk ander nummer dat door de
relevante Vereniging wordt toegekend. (De nummers dienen een 1 of een 2
te zijn zoals hierin afgedrukt, t.t.z. in Arabische cijfers)
(iv) Alle afstammelingen van AR2 merries kunnen na een correcte keuring
van een volledige registratie in het hoofdstamboek van de moeder of
dochter vereniging genieten.
'Keuringen dienen te worden uitgevoerd door personen die door de
relevante Dartmoor Pony Vereniging werden aangeduid.
(v) Hengsten zijn NIET toegelaten in het AR1 of AR2 Aanvullend Register.
(vi) Geen enkele eerstegraads keuring is toegelaten uitgezonderd deze van
de Britse regeling in Dartmoor alleen.
b) Een pony die wordt geboren onder de jurisdictie van de moeder of
dochter vereniging kan voor zijn initiële registratie alleen maar worden
opgenomen in het stamboek van deze vereniging.
c) Bij een daaropvolgende invoer naar de moeder vereniging of naar een
andere dochter vereniging moet de pony overgeschreven worden in het
relevante stamboek van de vereniging op voorwaarde dat hij aan de onder
(a) (i) of (a) (ii) tot (vi) hierboven beschreven voorwaarden voldoet.
d) De pony moet beantwoorden aan de standaard van het ras zoals bepaald
door de Dartmoor Pony Vereniging, zijnde de moeder vereniging.
e) Pony’s die in het Verenigd Koninkrijk worden ingevoerd en die elders
werden gefokt moeten de naam (of een aanvaardbare afkorting) van hun
geboorteland aan hun naam toegevoegd krijgen. Ze zullen hun origineel
registratienummer bewaren en er zal hen een bijkomend registratienummer
van de Dartmoor Pony Vereniging worden toegewezen.
f) De pony’s dienen te worden overgeschreven door middel van een
uitvoercertificaat dat door de Secretaris van de relevante vereniging
authentiek werden verklaard.

g) Het is niet toegelaten om de naam waarmee de pony oorspronkelijk werd
geregistreerd te veranderen; uitgezonderd het feit dat het Verenigd
Koninkrijk zich het recht voorbehoud om geen prefixen/namen te gebruiken
die aanstotelijk zijn in de Britse taal of die in conflict staan met een
bestaande naam. Elke noodzakelijke nieuwe naam zal door het autoriteiten
van de originele registratie worden toegewezen.
h) De kosten van de transfer, met inbegrip van alle vereisten, zullen
door de verkoper worden gedragen.
i) De bloed- of haarstalen die van eender welke pony worden genomen, zijn
de eigendom van het stamboek in welke de pony is geregistreerd. Als de
pony wordt uitgevoerd, moet de informatie van de DNA test de pony
vergezellen.
j) Een fotokopij of telefax zal in geen geval als een geldig
identificatie document, registratie certificaat of export certificaat
worden aanvaard.
k) De aanvraag tot registratie bij de DPV (zijnde de moeder vereniging)
moet beantwoorden aan alle bestaande reglementeringen in het Verenigd
Koninkrijk wat betreft de registratie, uitgezonderd dat:(1) in geval van regel B6 van het VK, als het vaderdier van de pony over
geen geschikt Britse licentie beschikt maar in het bezit is van een
licentie die werd uitgevaardigd door een ander land dan het VK, dan dient
het licentieschema van het relevante land aan de eisen van de DPV (zijnde
de moeder vereniging) te voldoen.
(2) in geval van regel B7, B9, B19 en B20 van het VK, moet de equivalente
wetgeving van de dochter vereniging aan de eisen van de DPV (zijnde de
moeder vereniging) voldoen.
(3) Regel B18 van het VK is niet van toepassing maar het is aanbevolen er
aandacht aan te besteden.
iv. Criteria voor invoer uit een niet dochter vereniging in de moeder
vereniging (GB) of dochter verenigingen.
Alle pony’s moeten voor elke lijn terugverwijzen naar pony’s die in GB
zijn geregistreerd of naar pony’s die door de moeder vereniging (GB)
werden aanvaard als zijn geregistreerde Dartmoor pony’s.
23. Afstammelingen van een mannetjesdier dat als fuf/y werd geregistreerd
die niet voldoen aan het statuut nummer 6 van de vereniging, zullen in de
X sectie van het stamboek worden geplaatst, tenzij het mannetjesdier voor
de geboorte van de afstammeling een licentie bekwam en dat aan de
fof/owing voorwaarden werd voldaan.
(a) Een laattijdige hengstlicentie vergoeding vastgesteld door de Raad
van Bestuur moet worden voldaan.
(b) Het testen van de ouders, het mannetjesdier, het vrouwtjesdier en
afstammeling voor de registratie van het veulen dient aan een door de
raad van bestuur vastgelegde prijs te worden betaald.

24. Laattijdige registraties.
(a) Afstammelingen van een mannetjes- en vrouwtjesdier die niet
beantwoorden aan het statuut 9 zullen onder de sectie X worden
ingeschreven tenzij een vergoeding voor laattijdige registratie,
vastgelegd door de Raad van bestuur wordt betaald en de afstamming door
DNA testen wordt bewezen. De kosten van de DNA testen worden door de Raad
van bestuur vastgelegd en dienen bij de aanvraag te worden betaald.
(b) De registratie van afstammelingen van een geregistreerd mannetjesdier
en een aanvullend geregistreerd vrouwtjesdier zal niet worden aanvaard
tenzij een vergoeding voor laattijdige registratie, vastgelegd door de
Raad van bestuur wordt betaald en de afstamming door DNA testen wordt
bewezen. De kosten van de DNA testen worden door de Raad van Bestuur
vastgelegd en dienen bij de aanvraag te worden betaald.
25. De afstammelingen van een fuf/y geregistreerde merrie die op het
ogenblik van het veulenen jonger is dan 3 jaar, zullen in de X sectie van
het hoofdstamboek worden ingeschreven.
26. Dieren ingeschreven in Sectie X of hun afstammelingen kunnen niet
naar een andere Sectie overgaan.
27. Geen enkele pony ingeschreven in sectie X kan geen gebruik maken van
toelagen die door de Vereniging worden toegekend, en kan niet in shows in
classes meedingen tegen dieren die in een andere sectie van het stamboek
staan ingeschreven.
28. Alle dieren die niet beantwoorden aan de maximale hoogte beschreven
in de standaard van het ras, zullen worden overgebracht naar de sectie X
van het stamboek.
C. SHOWING
1. Hengsten of hengstveulens ouder dan drie jaar kunnen niet worden
geshowd tenzij ze in het bezit zijn van ofwel een licentie van het
Ministerie van Landbouw, ofwel een certificaat van de DPV dierenarts of
een licentie van de DPV dierenarts.
(a) Handlers van hengsten en hengstveulens in In-Hand Classes moeten voor
de eerste januari van het lopende jaar hun 14de verjaardag hebben bereikt.
(b) Er is geen leeftijdsbeperking voor ruiters in de Berg & Moorland
bereden classes en Werk & Jacht pony classes met uitzondering voor de
hengsten en hengstveulens waar de ruiters hun 11de verjaardag moeten
hebben bereikt voor de 1ste januari van het lopende jaar.
2. Geen enkele merrie met veulen, drachtige merrie of merrie die in het
lopende jaar gaat veulenen, mag in de bereden classes worden voorgesteld.
Geen enkele merrie met een veulen van minder dan 3 weken mag worden
voorgesteld. Merries moeten in de ring door hun veulen worden vergezeld.

3. Daar waar er twee of meer classes zijn in een show die beperkt is tot
uitsluitend Dartmoor pony’s, mag er geen enkel lid showen tenzij de
keurmeester lid is van het keurmeesterpanel van de Dartmoor Pony
Vereniging voor het betrokken jaar.
4. Keurmeesters van het A panel van de Vereniging kunnen enkel de In-hand
classes in één ster shows keuren en mogen enkel de open bereden classes
in eender welk seizoen in één ster shows keuren, met uitzondering van de
Werk & Jacht Pony classes. Showsterren worden door de Raad van Bestuur
toegekend.
Keurmeesters van het B panel kunnen eender welke werk & jacht pony en
mini bereden classes keuren zolang deze niet voor de Nationale Pony
Vereniging kwalificeren.
5. Keurmeesters mogen enkel In-hand classes keuren in één show en bereden
classes in één show binnen de county’s van Devon en Cornwall in eender
welk seizoen.
6. De keurmeesters voor de panels van de Dartmoor Pony Vereniging worden
op goeddunken van de raad van bestuur aangesteld.
7. De keurmeesters die de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt dienen zich
terug te trekken met uitzondering voor wat betreft de kampioenschappen.
8. De rozetten van de Dartmoor Pony Vereniging kunnen enkel worden
toegekend aan volledig geregistreerde en aanvullend geregistreerde pony’s
die eigendom zijn van leden die hun huidig lidmaatschapskaart op het
ogenblik van de toekenning kunnen voorleggen.
9. Pony’s in de Gemengde Berg en Moorland of Dartmoor classes dienen
ongevlochten te worden voorgesteld.
10. Geen enkel lid mag met zijn medeweten een pony voorstellen in een
classe waarvan de keurmeester eigenaar is geweest of deze pony heeft
gefokt, verkocht geleased, gebroken, getraind of gevormd, of waarvan de
directe verwante, partner, werkgever of bediende van de keurmeester
eigenaar is geweest of deze pony heeft gefokt, verkocht geleased,
gebroken, getraind of gevormd. Een exposant mag geen pony voorstellen aan
een keurmeester waarvan hij/zij een paard heeft gevormd, gebroken of
getraind sinds de 1ste oktober van het jaar daarvoor.
11. Een keurmeester mag niet met zijn medeweten in een classe een pony
keuren waarvan hij/zij weet dat hij/zij of zijn/haar directe verwante,
partner, werkgever of bediende eigenaar is geweest of deze pony heeft
gefokt, verkocht geleased, gebroken, getraind of gevormd.
12. Handlers van pony’s in In-Hand Classes van 14 jaar en jonger, dienen
correct bevestigde cap of ruitershelm te dragen die aan de gangbare
Britse standaard voldoet.

D. RAAD VAN BESTUUR
1. Niet meer dan één (direct”) familielid, partner of partnership mag
gelijktijdig in de raad van bestuur zetelen.
2. Verkiezing van de Raad van Bestuur – Overeenkomstig de
Volksvertegenwoordigingsacte 1949, zal bij gelijkheid der stemmen de
finale beslissing worden genomen door lottrekking uit een hoed of door
het opwerpen van een muntstuk.
"Opmerking: Onder directe familie wordt verstaan de echtgenoot,
echtgenote, kinderen, broeder of zuster

