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NAAM EN ZETEL 
 
ARTIKEL 1. 
 
De onderlinge waarborgmaatschappij draagt de naam: “Onderlinge Verzekerings 
Maatschappij van Paardenhouders in de Zuid-Westhoek van Friesland B.A.” Zij wordt hierna 
aangeduid als “de Maatschappij”. De Maatschappij is gevestigd te Koudum, in de Gemeente 
Nijefurd. 
 
DOEL 
 
ARTIKEL 2. 
 
De maatschappij heeft ten doel met haar leden op de nader bij deze statuten en/of vastgestelde 
en/of vast te stellen voorwaarden op onderlinge grondslag verzekeringsovereenkomsten te 
sluiten in het verzekeringsbedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent 
tegen schade ontstaan door verlies van paarden. Niet verzekerd wordt schade door verlies van 
paarden wegens: 

a. bij de aanvang van de verzekering aanwezige verborgen gebreken; 
b. brand of hemelvuur indien het paard/pony bij een andere maatschappij hiertegen is 

verzekerd; 
c. en bij de wet besmettelijk verklaarde ziekte, ingeval daarvoor schadevergoeding van 

het Rijk wordt genoten; 
d. oorlog, ingeval daarvoor schadevergoeding van overheidswege wordt genoten; 
e. bewezen eigen schuld en kwade trouw; 
f. karakterfouten van een paard; 
g. castratie van hengsten ouder dan twee jaar, tenzij dit risico uitdrukkelijk is 

meeverzekerd, waarvoor een speciale premie is verschuldigd. 
 
ARTIKEL 3.   
 
Het werkgebied van de Maatschappij strekt zich uit over de provincie Friesland. Het bestuur 
is bevoegd in bijzondere gevallen te zijner beoordeling risico’s in aangrenzende provincies in 
verzekering te nemen.  



 
ARTIKEL 4. 
 
Leden van de Maatschappij zijn de natuurlijke en rechtspersonen die met de Maatschappij een 
overeenkomst van paardenverzekering hebben afgesloten, dit kunnen zijn alle eigenaren van 
paarden, die in het werkgebied wonen met uitzondering van hen, die een handel in paarden 
drijven. Indien een lid zich metterwoon buiten het werkgebied vestigt beslist het bestuur over 
de vraag of deze lid van de Maatschappij kan blijven. 
 
ARTIKEL 5. 
 

1. Degene die lid van de Maatschappij wenst te worden, geeft aan het bestuur schriftelijk 
te kennen dat hij met de Maatschappij een paardenverzekering overeenkomst wenst te 
sluiten. 

2. De te verzekeren paarden moeten door de inspecteur van de Maatschappij worden 
opgenomen en gekeurd. Indien nodig, zulks ter beoordeling van de inspecteur, zal een 
verklaring van de veearts over de gezondheidstoestand van het te verzekeren paard 
moeten worden overlegd, waarna het bestuur beslist over het al of niet accepteren. 

3. Het bestuur is bevoegd zonder opgave van redenen verzekeringen te weigeren. 
4. Wordt een verzekering door de Maatschappij aangenomen, dan wordt door deze een 

polis aan de verzekeringnemer afgegeven. Op dat ogenblik neemt diens lidmaatschap 
een aanvang. 

5. De leden zijn verplicht tot naleving van alle bepalingen van de statuten en 
reglementen, van de besluiten der algemene ledenvergaderingen en van de 
polisvoorwaarden. 

6. Het lidmaatschap is persoonlijk. Het is niet vatbaar voor overdracht. 
 
 
ARTIKEL 6.  
 

1. Ieder lid is bevoegd tot het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen. 
2. Ieder lid heeft het recht de jaarstukken van de Maatschappij in te zien, die voor dit 

doel, volgens door het bestuur te stellen regelen, ten kantore van de Maatschappij ter 
inzage moeten liggen. 

3. Ieder lid heeft het recht tot inzage van de notulen van de laatst gehouden algemene 
ledenvergadering. 

 
ARTIKEL 7. 
 

1. Het lidmaatschap van een lid-verzekeringnemer eindigt: 
a. met het einde van het boekjaar waarin alle met het lid overeengekomen 

verzekeringen zijn geëindigd; 
b. door royement als lid krachtens besluit van de algemene ledenvergadering 

genomen op voorstel van het bestuur, met ingang van de dag na die, waarop het 
besluit tot royement genomen wordt; 

c. door overlijden van het lid-natuurlijke persoon op het tijdstip van overlijden, met 
inachtneming van het in artikel 9 bepaalde, en door ontbinding van het  
rechtspersoon op het tijdstip van de ontbinding. 

 
 



ARTIKEL 8. 
 
Een lid-verzekeringnemer kan geroyeerd worden wegens: 

a. het niet voldoen aan of overtreden van enige bepalingen van statuten; 
b. het niet voldoen aan of overtreden van enig besluit of voorschrift gegeven door de 

algemene ledenvergadering of het bestuur; 
c. handelingen in strijd met de belangen van de Maatschappij. 

 
ARTIKEL 9. 
 

1. Bij beëindiging van het lidmaatschap door overlijden van een verzekerd lid blijft de 
verzekering doorlopen ten bate en laste van de gezamenlijke erfgenamen of andere 
rechtverkrijgenden. Deze zijn verplicht het overlijden van de verzekerde binnen drie 
maanden daarna schriftelijk mede te delen aan het dagelijks bestuur. Bij gebreke 
daarvan neemt de verzekering een einde op de laatste dag van de gemelde termijn. 

2. Bij overgang van het verzekerd belang tengevolge van een overeenkomst onder de 
levenden, loopt  de verzekering af. Wil de nieuwe eigenaar de verzekering bestendigen 
dan dient hij daarvan aangifte te doen binnen dertig dagen, na de eigendomsovergang. 

 
 
BESTUUR 
 
ARTIKEL 10. 
 
De Maatschappij wordt bestuurd door het bestuur bestaande uit ten hoogste vijf leden. De 
bestuursleden worden door de Algemene ledenvergadering gekozen. De bestuursleden 
worden benoemd voor vijf achtereenvolgende jaren, ieder jaar treedt een lid af volgens een 
door het bestuur op te maken rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.  
Ingeval van tussentijds ontstane vacatures zal de opengevallen plaats in de eerste Algemene 
Vergadering worden aangevuld. Tot zolang nemen de andere bestuursleden de functie waar. 
Iemand, die op de Algemene Vergadering voor een tussentijdse vacature wordt gekozen, 
treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger periodiek had moeten aftreden. De 
bestuursleden genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten en ontvangen een door het 
bestuur vast te stellen presentiegeld.  
 
ARTIKEL 11.  
 
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Deze functionarissen 
tezamen vertegenwoordigen de Maatschappij in- en buiten rechte. De algemene 
ledenvergadering benoemt een inspecteur. Zijn salaris wordt vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering, welk orgaan genoemde functionaris kan ontslaan. 
 
ARTIKEL 12. 
 

d. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand september en algemene ledenvergadering 
gehouden, hierna aangeduid als “jaarvergadering”. Het algemeen bestuur is tot het 
bijeenroepen van deze vergadering verplicht. 

e. Het algemeen bestuur kan voorts een algemene ledenvergadering bijeenroepen zo 
dikwijls het zulks nodig oordeelt en is tot het bijeenroepen binnen vier weken 
verplicht indien tenminste, een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen 



van een/tiende gedeelte  der stemmen in de algemene vergadering, dit schriftelijk 
verzoeken onder opgave van de punten, die zij aan de orde gesteld willen hebben. 
Voldoet het algemeen bestuur niet aan deze verplichting, dan is de eerste 
ondertekenaar van het verzoek bevoegd zelf een algemene ledenvergadering bijeen te 
roepen. In dat geval zal de eerste ondertekenaar als voorzitter fungeren. 

 
 
ARTIKEL 13. 
 
Plaats en tijd van de vergadering worden ten minste veertien dagen tevoren bekend gemaakt. 
De oproeping geschiedt door een advertentie in een in het werkgebied veelgelezen dagblad, 
onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. 
 
ARTIKEL 14. 
 

1. Voor zover in de statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met 
volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Over zaken wordt 
mondeling, over personen schriftelijk gestemd met gesloten niet ondertekende door 
het bestuur gewaarmerkte briefjes. Over personen kan mondeling worden gestemd 
worden indien de vergadering het daarmede unaniem eens is. Bij staking van stemmen 
over zaken is het voorstel verworpen. 

2. Heeft bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte 
meerderheid, zo volgt een tweede vrije stemming. Is ook dan geen volstrekte 
meerderheid verkregen, dan volgt een herstemming tussen de twee personen die bij de 
tweede stemming de meeste stemmen hebben gekregen, terwijl bij herstemming hij 
benoemd is, die de meeste stemmen op zich heeft verenigd. 

3. Indien bij herstemming over personen de stemmen staken, beslist het lot. 
 
ARTIKEL 15. 
 
Ieder lid kan één stem uitbrengen. 
 
ARTIKEL 16. 
 

1. Het bestuur brengt in de jaarvergadering verslag uit betreffende de toestand van de 
Maatschappij. Het doet rekening en verantwoording van het afgelopen boekjaar 
gevoerde financiële beheer. 

2. Goedkeuring der rekening en verantwoording door de jaarvergadering strekt het 
algemeen bestuur en het dagelijks bestuur tot decharge. 

3. Alle bevoegdheden, die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijn 
opgedragen, komen toe aan de algemene vergadering. 

 
 

ARTIKEL 17. 
 
Vóór de aanvang van de algemene ledenvergadering tekenen de aanwezige leden een 
presentielijst. De voorzitter van de vergadering kan verlangen, dat een lid een geldig bewijs 
van verzekering overlegt of doet overleggen. Een lid kan ten hoogste een ander lid bij 
volmacht vertegenwoordigen. Van dergelijke volmachten moet schriftelijk blijken. De 



volmachten moeten tenminste een week vóór de vergadering bij de maatschappij worden 
ingediend. 
 
WERKWIJZE VAN DE MAATSCHAPPIJ 
 
ARTIKEL 18. 
 
Het boekjaar loopt van 12 mei tot en met 12 mei daaraanvolgende. 
 
ARTIKEL 19. 
 
De middelen van de maatschappij bestaan uit: 

a. premies en omslagen; 
b. eventuele andere inkomsten. 

 
ARTIKEL 20. 
 
Uit de middelen van de Maatschappij zullen: 

a. de schadevergoedingen worden voldaan; 
b. de gemaakte onkosten, lonen en verdere uitgaven worden bestreden; 
c. de nader te noemen reserves worden aangelegd. 

 
ARTIKEL 21. 
 
De omslag of premie zal halfjaarlijks per twaalf mei en twaalf november verschuldigd zijn. 
De omslag of premie zal een door het bestuur vast te stellen percentage bedragen van de 
ingeschreven waarde der verzekerde paarden. De waarde van de paarden van de leden wordt 
elk voor twaalf mei en twaalf november door de inspecteur getaxeerd. Hierop is mede 
toepasselijk het bepaalde in artikel 6 lid 2 slotalinea. 
 
ARTIKEL 22. 
 
De schadevergoeding bedraagt zoveel procenten van de verzekerde waarde als jaarlijks in de 
Algemene Vergadering zal worden vastgesteld, terwijl het gestorven of afgemaakte paard te 
allen tijde ten voordele van de Maatschappij blijft. 
 
ARTIKEL 23. 
 
De schadevergoeding wegens geleden verlies wordt zo spoedig mogelijk aan de eigenaar 
uitgekeerd. Om hieraan uitvoering te kunnen geven, kan de boekhouder, indien de reserve 
ontoereikend is, gelden opnemen op een door het bestuur te bepalen wijze. 
 
ARTIKEL 24. 
 
De leden zijn verplicht de omslag op de eerste aanvrage aan de daartoe door het bestuur 
aangestelde persoon tegen overgave van kwitantie te voldoen. Bij wanbetaling is het bestuur 
bevoegd na veertien dagen het verschuldigde met tien procent verhoging gerechtelijk in te 
vorderen en de nalatige als lid te schrappen. 
 
ARTIKEL 25. 



 
Indien het totaal van de over een boekjaar ontvangen baten een overschot boven de lasten 
mocht opleveren, dan zal dit overschot worden toegevoegd aan de algemene reserve of aan 
een andere reserve ter beoordeling van het bestuur, tenzij het bestuur besluit tot gehele of 
gedeeltelijke teruggave volgens het bepaalde in het volgende artikel. 
 
ARTIKEL 26. 
 

1. Het bestuur kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke teruggave van een in artikel 25 
bedoeld overschot aan hen, die gedurende het desbetreffende boekjaar of een deel 
daarvan lid-verzekeringnemer waren. 

2. Het bestuur zal het terug te geven bedrag naar billijkheid verdelen over de 
gerechtigden, daarbij rekening houdende met de over het betreffende boekjaar door 
hen aan de maatschappij betaalde premies. 

3. De restitutie zal zo mogelijk geschieden door verrekening met de premie, die 
verschuldigd wordt in het volgende boekjaar. 

 
ARTIKEL 27. 
 
Indien blijkens de dor de algemene ledenvergadering goedgekeurde rekening en 
verantwoording van het bestuur, de baten van de maatschappij in enig boekjaar niet 
voldoende zijn om de lasten te dekken, wordt het tekort omgeslagen over hen, die gedurende 
het betreffende boekjaar of een deel daarvan lid waren, voor zover het tekort niet uit de 
daartoe beschikbare reserve is aangezuiverd. 
 
ARTIKEL 28. 
 

1. Het aandeel van ieder omslagplichtige in het tekort zal, naar verhouding van de door 
ieder hunner gedurende het betreffende  boekjaar aan de Maatschappij verschuldigd 
geworden premie, door het bestuur worden  vastgesteld. 

2. De omslagplichtigen zijn gehouden tot het betalen van hun aandeel in het tekort op de 
eerste vordering door of namens het bestuur, zonder dat zij zich hierbij op enige 
schuldvergelijking zullen kunnen beroepen. 

 
 

ARTIKEL 29. 
 

1. Het bestuur draagt zorg voor de vorming van een algemene reserve, alsmede voor 
noodzakelijke verzekeringstechnische en andere reserves. 

2. Geen der leden zal bij beëindiging van het lidmaatschap om welke reden ook, enig 
recht hebben op uitkering van een deel van de reserves. 

 
ARTIKEL 30. 
 
Het bestuur stelt jaarlijks de afschrijvingen vast. 
 
ARTIKEL 31. 
 
Het bestuur draagt zorg voor de belegging van de gelden en voor de bewaring van gelden, 
waardepapieren en dergelijke. 



 
ARTIKEL 32. 
 
De Maatschappij treedt niet als verzekeraar op, anders dan bij verzekeringsovereenkomsten 
met haar leden en bij overeenkomsten van herverzekering met andere 
verzekeringsmaatschappijen. 
 
ARTIKEL 33. 
 

1. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen ter beperking van het risico der 
maatschappij aan een lid-verzekeringnemer nadere voorwaarden opgelegd worden of 
nadere voorschriften worden gegeven, verband houdende met het risico der verleende 
verzekering, waarvan aantekening op de polis of mededeling per aangetekende brief 
zal geschieden. 

2. Het bestuur is bevoegd in die gevallen, waarin strikte toepassing van de 
verzekeringsvoorwaarden een resultaat geven, dat naar de mening van het bestuur in 
hoge mate in strijd zou zijn met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen 
redelijkheid en billijkheid, ten gunste van een verzekerde van die voorwaarden af te 
wijken. 

 
ARTIKEL 34. 
 
De herverzekering van de Maatschappij wordt geregeld door of namens het dagelijks bestuur. 
 
STATUTENWIJZIGING 
 
ARTIKEL 35. 
 

1. De statutenwijzigingen kunnen worden aangebracht op voorstel van het bestuur. De 
voorgestelde wijzigingen moeten ten minste acht dagen, onmiddellijk voorafgaande 
aan de dag der algemene ledenvergadering, voor de leden ter inzage liggen ten kantore 
van de Maatschappij. Van het voorstel tot statutenwijziging en de ter inzage legging 
wordt melding gemaakt in de oproeping voor de algemene ledenvergadering. 

2. In de algemene ledenvergadering wordt over het voorstel beslist. 
3. Voor de aanneming van het voorstel tot wijziging is vereist dat drie/vierde der geldig 

uitgebrachte stemmen vóór wijziging zijn. 
4. Het besluit tot wijziging treedt in werking op een door de algemene ledenvergadering 

te bepalen tijdstip. 
 
REGLEMENTEN 
 
ARTIKEL 36. 
 

1. Het bestuur stelt een reglement vast, waarin worden geregeld de algemene 
voorwaarden van verzekering betreffende de door de Maatschappij met de leden-
verzekeringnemers aan te gane verzekeringsovereenkomsten. 

2. Voorts stelt het bestuur een huishoudelijk reglement vast, waarin worden opgenomen 
die bepalingen van organisatorische aard, die strekken tot nadere uitvoering of 
regeling van bepalingen van de statuten. 



3. DE in lid 1 en lid 2 bedoelde reglementen behoeven de goekeuring van de algemene 
ledenvergadering. 

 
ONTBINDING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 
VEREFFENING 
 
ARTIKEL 37. 
 

1. De Maatschappij wordt ontbonden: 
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering; 
b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de 

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; 
 

2. Het onder a. bedoelde besluit kan slechts worden genomen op voorstel van het 
bestuur. 

3. Het voorstel tot ontbinding moet worden behandeld in een algemene 
ledenvergadering. 

4. Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met tenminste drie/vierde der 
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waar tenminste twee/derde gedeelte 
der leden van de Maatschappij tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is in de 
vergadering, waarin het voorstel aan de orde wordt gesteld, dit aantal leden niet 
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan zal daartoe een volgende vergadering worden 
belegd, tenminste drie weken na de vorige vergadering. In deze tweede vergadering 
zal tot ontbinding kunnen worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, doch dan wel met tenminste drie/vierde der geldig 
uitgebrachte stemmen. 

5. Over ontbinding van de Maatschappij wordt schriftelijk gestemd, op bij de aanvang 
van de vergadering uit te reiken stembiljetten. 

6. De vereffening geschiedt door een commissie van vereffenaars bestaande uit ten 
hoogste vijf leden benoemd door de algemene ledenvergadering.  

 
ARTIKEL 38. 
 
Indien bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de Maatschappij blijkt, dat haar 
bezittingen ontoereikend zijn om aan haar verbintenissen te voldoen, zijn zij, die bij de 
faillietverklaring onderscheidenlijk de ontbinding leden waren, of minder dan een jaar tevoren 
hebben opgehouden leden te zijn, tegenover de vereffenaars voor het tekort aansprakelijk naar 
verhouding van het totale bedrag aan premies, door ieder over de laatste drie volle boekjaren 
en het lopende boekjaar (of, bij korter lidmaatschap, over de tijd van het lidmaatschap) aan de 
Maatschappij verschuldigd geworden, zulks tot een maximum van duizend euro (€ 1.000,--) 
per lid of oud-lid. Kan op een of meer van de leden-verzekeringnemers of oud-leden-
verzekeringnemers het bedrag van zijn aandeel niet worden verhaald, dan zijn voor het 
ontbrekende de overige leden-verzekeringnemers en oud-leden-verzekeringnemers, naar 
evenredigheid van hun aandelen, aansprakelijk met inachtneming van genoemd maximum. 
 
ARTIKEL 39. 
 
Aan een vereffening blijkend batig saldo wordt een door de algemene ledenvergadering te 
bepalen bestemming gegeven. 
 



GESCHILLEN 
 
ARTIKEL 40. 
 

1. Alle geschillen, ook die, welke slechts door één der belanghebbenden als 
zodanig worden beschouwd, die mochten ontstaan omtrent de uitleg, de 
toepasselijkheid of anderszins van de bepalingen deze statuten of van de 
reglementen, zo die van juridische als van feitelijke aard zullen alleen en 
uitsluitend en in hoogste ressort worden beslist door drie scheidsmannen, 
die zullen recht spreken als goede mannen naar billijkheid. 

2. Indien de belanghebbenden omtrent de benoeming van de scheidsmannen 
geen overeenstemming bereiken, zullen de scheidsmannen worden 
benoemd door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 
Leeuwarden. 

3. De wijze van behandeling van het verschil zal door de scheidsmannen 
worden geregeld. 

4. De scheidsmannen zijn steeds bevoegd en – wanneer dit door de partijen 
eenparig wordt verzocht- verplicht hun uitspraak te geven in de vorm van 
een bindend advies. 

5. De bepalingen der voorgaande leden brengen geen wijziging in de 
bevoegdheid van de partijen om: 

a. zich te wenden tot de president van de rechtbank teneinde in kort geding een 
voorlopige voorziening bij voorraad te verkrijgen; 

b. de tegen een uitspraak in kort geding openstaande rechtsmiddelen toe te 
passen; 

c. zich te wenden tot de president van de rechtbank teneinde een verlof te 
verkrijgen tot het leggen van conservatore verslagen, 

d. aan burgerlijke rechter een uitspraak te vragen omtrent de vanwaarde 
verklaring en omtrent verklaringsprocedures, uit conservatore beslagen 
voortvloeiende. 

 
Goedgekeurd en vastgesteld in de algemene vergadering van 12 september 2005 te Koudum. 
 
Vastgelegd in een notariële akte d.d. 27 juni 2006 en ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel Friesland te Leeuwarden onder nummer 08370. 
 

 
 

 
      
 
 
   
 

 
 

 
 
 
 


