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Verslag Ledenadviesraad 31 maart 2016 te Lunteren 

In dit verslag zullen afkortingen gebruikt worden. Ledenadviesraad = LAR, Hoofdbestuur 
van het NSPS = HB Algemene ledenvergadering = ALV, voorzitter LAR = vz, 
Premiekeuring =PK, De Shetland Pony = DSP. 

Aanwezig: Onafhankelijk voorzitter H. Schouls. 
24/25 stemgerechtigden Leden: 
A.R. Boer (Drenthe Noord), P.L.M.J. Bonants (Limburg), L. Both (Meerkerk e.o.), G. van 
den Brink (Zuid Holland West), K. ten Dam (Twente), M. van Doorn (Noord West Betuwe), 
A. van Dun (West Brabant), P. Feiken (Groningen), N. den Hartog (West Betuwe), H. 
Hamer (West Overijssel + Flevo),), J. Hendriks (Midden Betuwe), S. Horenga 
(Westerkwartier), N.W.C. den Hartog (West Betuwe), F. van Schie (Drenthe Zuid), N. de 
Louw (Oost Brabant), L. Molenkamp (IJsselstreek), N. de Louw (Oost-Brabant), B. Plender 
(Friesland), J. Poppelaars (Hart van Brabant), E. Termeer (Bommelerwaard), M. Verweel 
(Zeeland), J. Veth-van Rossum (Utrecht), H. Vissers (Maas en Waal), H. Welling (Over 
Betuwe), E. van Werven (Oost Veluwe). 

 
De heer D. Bos als financieel adviseur bij agendapunt 5. 
 
HB leden: 
J. Hermsen, C. Vriens. 
 
Afwezig: 
J. van Dongen-Dirven (Heusden en Altena), J. Damen (Midden Brabant), A. Blonk (Noord 
Holland),  
 
Notulist: M.M. Westenbrink. 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 

2. Presentielijst 

 Mevrouw Dongen-Dirven is afwezig. De heer Plender neemt de honneurs waar. 
De heer Van den Brink is niet langer reserve lid namens Zuid Holland West maar 
regulier lid. De heer Damen heeft zich afgemeld. Verder is de heer Blonk afwezig 
en wordt de heer Leijzer vervangen door de heer Molenkamp. 
 

3. Mededelingen/ingekomen stukken 
 De voorzitter meldt dat hij in 2009 is begonnen als voorzitter van de LAR. De 

zittingstermijn is drie jaar. In 2016 is loopt de tweede termijn af en kan de voorzitter 
nog eenmaal herkozen worden. 
De verkiezing van de voorzitter wordt een agendapunt voor de vergadering van 
juni. Eventuele andere kandidaten kunnen zich aanmelden. De huidige voorzitter is 
herkiesbaar. 
Mevrouw Vriens (bestuur) meldt dat het HB heeft besloten om een acquisiteur te 
gaan werven, die tegen een kleine betaling zich bezig gaat houden met het werven 
van sponsoren en adverteerders voor ‘De Shetland Pony’. De oproep wordt 
binnenkort op de website geplaatst. 
 

4. Verslag vergadering 29 oktober 2015 

 Redactioneel: Er zijn geen op- of aanmerkingen.  

Naar aanleiding van: 

De heer Poppelaar (Hart van Brabant) merkt op naar aanleiding van punt 8, pagina 



. 

Pagina 2 van 13 

 

11 dat is toegezegd dat er op korte termijn een exemplaar van de gedragsregels 

(voor juryleden) naar de LAR leden zal worden toegezonden. Dit is toch nog toe 

niet gebeurd. 

 

De heer Hermsen (bestuur) antwoordt dat een groot gedeelte van de regels moet 

worden aangepast. Tijdens de HB vergadering van 21 april zullen de regels 

worden getoetst. Voor de komende LAR vergadering zullen de gedragsregels voor 

juryleden aan de LAR worden toegezonden. 

 

Mevrouw Vriens (bestuur) voegt toe dat in mei de regels naar de fokverenigingen 

zullen worden toegestuurd. 

 

De heer Molenkamp ((IJsselstreek) vraagt naar aanleiding van punt 8, pagina 11 

dat juryleden zullen worden aangesproken als zij handelen in strijd met bestaande 

regels en hun eigen fatsoensnormen of de LAR op de hoogte wordt gehouden van 

de ontwikkelingen op dit punt. 

 

De heer Hermsen (bestuur) antwoordt dat na het keuringsseizoen de keuringen 

worden geëvalueerd. Als daar aanleiding toe is dan worden er maatregelen 

genomen. 

  

Conclusie: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Jaarrekening 2015 +specificatie materiële vaste activa 

 De penningmeester is niet aanwezig en wordt vervangen door de heer Bos. 

De heer Bos meldt dat er een klein positief resultaat is over 2015 (857 euro). 

De kosten voor juridische begeleiding zijn wat hoger dan begroot. De kosten voor 

het blad ‘De Shetland Pony’ waren iets hoger dan begroot vanwege een hoger 

ledenaantal, waardoor een hogere oplage nodig was. Verder zijn er meer pagina`s 

uitgegeven dan was voorzien. Uit de enquête blijkt dat het blad zeer gewaardeerd 

wordt en bovendien is het blad datgene wat de leden bindt. 

De heer Van Schie (Drenthe Zuid) vraagt wat er wordt bedoeld met 

multifunctionals. 

De heer Bos antwoordt dat multifunctionals printers zijn. 

De heer Van Schie (Drenthe Zuid) is van mening dat een afschrijftermijn van 5 jaar 

voor software behoorlijk lang is. 

De heer Bos antwoordt dat dit geënt is op fiscale regelgeving. 

Afschrijvingstermijnen van 5 jaar en korter bestaan niet meer. bedragen beneden 

de 450 euro worden in een keer naar de kosten geboekt. Op grotere bedragen 

wordt afgeschreven. 

De heer Van den Brink (Zuid Holland West) constateert dat de voorraden met 

20.000 euro zijn verminderd. 

De heer Bos antwoordt dat er eenmaal per jaar paspoortmateriaal wordt besteld. 

Aan het begin en aan het eind van het jaar wordt er geteld. Inmiddels heeft er weer 

een nieuwe levering plaatsgevonden. 

De heer Molenkamp (IJsselstreek) vraagt naar aanleiding van pagina 5 of er ook 

kosten voor juridische bijstand waren begroot.  

De heer Bos antwoordt dat er geen kosten waren begroot voor juridische bijstand. 

Mevrouw Vriens (bestuur) geeft dat de verwachting was dat de betreffende 

rechtszaak zou zijn afgerond. Er wordt gewacht op een uitspraak. 
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De heer Bos merkt op dat op pagina 13 een specificatie is te vinden van de post 

organisatie en leiding. De kosten voor juridische bijstand bedragen 10.000 euro. 

De heer Molenkamp (IJsselstreek) constateert dat de kosten van ‘De Shetland 

Pony’ hoger zijn dan begroot onder meer doordat er meer pagina`s zijn gebruikt 

dan voorzien. Vraag is of het gebruik van meer pagina`s een weloverwogen besluit 

is geweest. 

Mevrouw Vriens (bestuur) geeft aan dat pagina`s steeds in viertallen moeten 

worden berekend. Als er artikelen zijn die kunnen wachten, dan wordt dit ook 

gedaan. Er zijn onderwerpen die niet kunnen wachten en dan moet er worden 

gerekend in getallen van vier. Verder zijn er te weinig inkomsten vanuit 

advertenties gegenereerd en zijn er meer leden dan begroot. 

De heer Den Hartog ((West Betuwe) merkt op dat voor de dekgelden in 2014 

46.811 euro was begroot. De rekening van 2014 was 42.292 euro en toch wordt er 

dan voor 2015 53.240 euro begroot terwijl de rekening in 2015 48.501 euro is. 

Waarom is er zo hoog ingezet. 

De heer Bos weet niet wat de achtergrond is van deze raming.  

 

Tweede termijn 

De heer Vissers (Maas en Waal) constateert dat het saldo voor de manifestatie 

47.000 euro is. Daar komt nog twee jaar bij en dan staat het bedrag op 63.000 

euro. 

De heer Bos geeft aan dat er nog een jaar bijkomt. De toevoeging van 2017 is  

voor de manifestatie van 2022. 

 

Conclusie: De voorzitter constateert dat de LAR leden positief adviseren ten 

aanzien van de gepresenteerde stukken.  

 

De heer Bos wordt bedankt voor zijn inzet. 

 

6. Agenda ALV van het NSPS 30 april 2016 

 De heer Vissers (Maas en Waal) vraagt hoe de voordracht voor de juryleden voor 

de hengstenkeuring tot stand is gekomen. Er zijn nu juryleden voor de 

hengstenkeuring aangewezen, die de afgelopen jaren veel hengsten klaargemaakt 

en voorgebracht hebben voor de hengstenkeuring. 

De heer Hermsen (bestuur) antwoordt dat hij als ad interim portefeuillehouder dit 

onderwerp behandeld. De aangewezen hengstenjury maken geen hengsten meer 

klaar voor de hengstenkeuring. 

De heer Hendriks (Midden Betuwe) vraagt of er nog meer mensen zijn benaderd. 

De heer Hermsen (bestuur) antwoordt dat er meer mensen zijn benaderd. Het is 

zo dat niet iedereen hengstenjurylid wil zijn. Verder is het zo dat een 

hengstenjurylid meerdere jaren ervaring moet hebben.  

Mevrouw Ten Dam (Twente) merkt op dat het verslag van de algemene leden 

vergadering nog niet op de website te vinden is. 

De voorzitter merkt op dat er in een vorige vergadering opmerkingen zijn gemaakt 

over de adviezen van de LAR en de resultaten hiervan. Het gaat dan over het 

terugzoeken van de gedane adviezen en de resultaten die deze adviezen hebben 

opgeleverd.  

Mevrouw Vriens (bestuur) antwoordt dat in de november voor het eerst de agenda 

in concept is gepubliceerd en definitief is gemaakt na de LAR vergadering. De 

opmerkingen van de LAR zijn meegenomen bij het vaststellen van de agenda en 
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de besluiten van de LAR zijn aan de stukken toegevoegd. 

 

7. Voorstel wijziging stamboekreglement 

 De heer Van den Brink (Zuid Holland West) merkt op dat in artikel 15 sub d wordt 

verwezen naar sub b en c. ‘sub b’ moet worden geschrapt. Verder moet in sub c 

het laatste woord ‘bevestigd’ worden vervangen door ‘bevestigt’.  

Mevrouw Ten Dam (Twente) merkt op naar aanleiding van punt c (nieuwe versie) 

de twee zin dat als hier komt te staan: “In alle gevallen kan de afstamming in de 

vaderlijn wijzigen als uit DNA profiel met minimaal 99% vast komt te staan dat er 

sprake is van een afwijkende afstamming”. De rest van de tekst bij sub c kan 

komen te vervallen.  

Mevrouw Vriens (bestuur) merkt op dat er bewust is gekozen voor de tekst bij sub 

c. Als er een veulen wordt geboren waarvan er twee dekbonnen aanwezig zijn kan 

er op basis van DNA worden bepaald wie de vader van het veulen is. Dit is de 

weergave van de eerste zin van sub c. Het tweede gedeelte van sub c gaat over 

de situatie dat er addendum DNA onderzoek plaats vindt of een DNA onderzoek 

wordt uitgevoerd naar aanleiding van de hengstenkeuring en er alsnog bepaald 

wordt dat er sprake is van een andere vader. In beide gevallen kan de vaderlijn 

worden aangepast. Het is niet de bedoeling om te stimuleren dat fokkers een 

tweede dekbon niet meer insturen.  

De heer Hermsen (bestuur) geeft aan dat in alle gevallen voor 99.9% moet komen 

vast te staan welke hengst de vader van een veulen is voordat er een aanpassing 

kan worden gedaan. 

Mevrouw Ten Dam (Twente) concludeert dat  DNA onderzoek en wijziging in de 

afstamming gebeurt in het geval er sprake is een veulen met twee dekbonnen en 

onderzoek tijdens de hengstenkeuring. 

De heer Welling (Over Betuwe) meldt dat de fokvereniging Over Betuwe zich niet 

kan vinden in het wijzigingsvoorstel. De fokvereniging is van mening dat er alleen 

DNA onderzoek kan plaatsvinden als er sprake is van een dubbele 

dekadministratie. De regelgeving op dit punt voldoet en dus hoeft er gaan 

aanpassing plaats te vinden. Bij de beoordeling van het wijzigingsvoorstel is er 

geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat ook zonder een dubbele 

dekadministratie een DNA onderzoek kan worden gedaan.  

De voorzitter merkt op dat ook als er geen sprake is van dubbele dekbonnen er 

toch een DNA onderzoek kan worden uitgevoerd. 

Mevrouw Ten Dam (Twente) merkt op dat ingeval van een veulen er geen sprake 

is van wijziging van afstamming, omdat het veulen nog niet is ingeschreven in het 

veulenboek. Voor wijziging is een DNA profiel nodig en niet meer een sluitende 

dekadministratie. 

Mevrouw Vriens (bestuur) geeft aan dat het ‘oude’ artikel aangeeft dat wijziging 

alleen kan als er sprake is van een dubbele dekadministratie. Via de 

dekadministratie wordt er meteen een moeder en een vader aan het veulen 

toegewezen. De voorgestelde wijziging heeft tot gevolg dat de afstamming 

gewijzigd kan worden als het DNA onderzoek hier aanleiding toe geeft. 

Mevrouw Ten Dam (Twente) merkt op dat het ook mogelijk moet zijn om in de 

moederlijn een wijziging uit te voeren als DNA onderzoek hier aanleiding toe geeft. 

 

Voorgesteld wordt om in de tweede zin van sub c na ‘in de vaderlijn’ ‘of in de 

moederlijn’ toe te voegen  
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Mevrouw Ten Dam (Twente) stelt voor om in sub d, derde regel ‘een onbekende 

afstamming’ te vervangen door ‘een onbekende vader- en of moederlijn heeft’. 

De heer Vissers ((Maas en Waal) vraagt wanneer de wijziging in gaat en of er 

sprake is van terugwerkende kracht. 

Mevrouw Vriens (bestuur) geeft aan dat als het gaat om de dekadministratie, dit de 

afgelopen jaren al is geregeld. Verder is de wijziging van toepassing op alle pony`s 

waarvan het DNA is onderzocht en afwijkingen aan het licht worden gebracht. 

De heer Plender (Friesland) merkt op dat wijzigingen in de afstamming van pony`s 

consequenties zullen hebben voor het preferentschap van hengsten. Vraag is hoe  

wijzingen plaatsvinden. Gaat dit automatisch of moet het handmatig worden 

ingevoerd. 

Mevrouw Vriens (bestuur) weet niet hoe de wijzigingen worden doorgevoerd.  

De heer Plender (Friesland) is van mening dat gevraagd moet worden wat de 

consequenties zijn van het invoeren van het voorliggende wijzigingsvoorstel. 

De heer Den Hartog (West Betuwe) is van mening dat een hengst, waarvan blijkt 

dat aan hem ten onrechte punten zijn toegekend, deze punten weer moet 

inleveren. 

De heer Molenkamp (IJsselstreek) sluit zich bij de heer Den Hartog aan. 

 

Conclusie: Voorgesteld wordt om in de tweede zin van sub c na ‘in de vaderlijn’ ‘of 

in de moederlijn’ toe te voegen en in sub d, derde regel ‘een onbekende 

afstamming’ te vervangen door ‘een onbekende vader- en of moederlijn heeft’. 

Verder wordt in artikel 15 sub d verwezen naar sub b en c. ‘sub b’ moet worden 

geschrapt. Verder moet in sub c het laatste woord ‘bevestigd’ worden vervangen 

door ‘bevestigt’. 

Met inachtneming van bovengenoemde gaat de vergadering, met meerderheid van 

stemmen, akkoord met voorliggend voorstel. 

 

De heer Van den Brink (Zuid Holland West) is van mening dat doorvoeren van de 

voorgestelde wijziging onzorgvuldigheid in de hand werkt. Verder is er sprake van 

rechtsongelijkheid. Als een hengst twee generaties geleden een nakomeling was 

van een bepaald vaderdier en hij is dat niet dan blijft deze hengst toch 

goedgekeurd. Als nu een hengst wordt goedgekeurd en het DNA profiel blijkt niet 

te kloppen dan moet deze hengst opnieuw worden gekeurd. 

 

8. Jaaragenda LAR 

 Do 31-03 17.00 uur - voorstellen van HB voor ALV 30-04-2016 

Do 23-06 17.00 uur - eigen bespreekpunten LAR (was 16 juni) 

Do 18-08 20.00 uur - Overleg HB met Presidium LAR  

Do 27-10 17.00 uur -  voorstellen van HB voor ALV 26-11-2016 

 

De heer Welling (Over Betuwe) vraagt of het noodzakelijk is dat het HB aanwezig 
is op de vergadering waar de LAR alleen maar eigen bespreekpunten behandelt. 
Mevrouw Vriens (bestuur) geeft aan dat het HB op verzoek van de LAR aanwezig 
is tijdens de LAR vergaderingen. 
De heer Poppelaars (Hart van Brabant) geeft aan dat het beleidsplan en de 
aandachtspunten onderwerpen zijn waarover het LAR graag met het HB van 
gedachten wil wisselen.  
 
Conclusie: De leden van de LAR zijn in meerderheid voorstander van het 
uitnodigen van het HB of leden hiervan voor de LAR vergadering. 
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De heer Boer (Drenthe Noord) vindt het lastig dat data van de LAR vergadering in 
de loop van het jaar worden gewijzigd. Begin januari zouden de data bekend 
moeten zijn. Verder vraagt de heer Boer of de stukken voor de vergadering eerder 
kunnen worden aangeleverd.  
De voorzitter antwoordt dat de stukken niet eerder dan drie weken voor aanvang 
van de vergadering kunnen worden verstuurd. Het opstellen van de stukken is aan 
een strak tijdschema gebonden. Er zal gekeken worden of het jaaroverzicht zo 
vroeg mogelijk in het jaar bekend kan worden gemaakt.  
De heer Bonants (Limburg) merkt op dat een aantal punten van een agenda 
eventueel eerder toegankelijk zouden kunnen worden gemaakt. 
Mevrouw Vriens (bestuur) antwoordt dat de financiële stukken het grootste 
struikelblok zijn. 
De voorzitter geeft aan dat alles volgens een strak schema gaat. De stukken 
worden drie weken voorafgaand aan de vergadering gestuurd dus een 
fokverenigingsvergadering zou twee weken voor de LAR vergadering kunnen 
worden georganiseerd. 
De voorzitter brengt naar voren dat voor de vergadering van 23 juni eigen 
bespreekpunten van de LAR op de agenda staan. De verkiezing van de voorzitter 
staat op de agenda. Het onderwerp brainstorm is een agendapunt. Dit laatste zal 
moeten uitmonden in een advies richting het HB. Het beleidsplan is een 
agendapunt. Verder is ervaringsuitwisseling tussen fokverenigingen een 
onderwerp. Wat doe je binnen een fokvereniging, wat zijn de problemen en hoe ga 
je er mee om. De commissie die bezig is met het onderzoeken naar het omvormen 
van de LAR zal in de junivergadering verslag doen van de vorderingen. 
  

  9. Enquête over het verenigingsblad ‘De Shetland Pony’ 
 Enquête:  

1. Leest u ‘De Shetland Pony’: 

a. Nee. 

b. Alleen datgene wat ik interessant vind. 

  Wat vindt u dan interessant (meerdere antwoorden mogelijk) 

i. Interviews; 

ii. Achtergrondverhalen, lifestyle; 

iii. Keuringen; 

iv. Officiële mededelingen; 

v. Men en rij 

vi. Uit de oude doos’; 

vii. Jeugdpagina’s. 

c. Van A tot Z. 

2. De kosten voor ‘De Shetland Pony’ bedroegen in 2015, inclusief portokosten, 

€ 22,31 per lid per jaar (= € 2,31 per blad). (Familieleden ontvangen geen 

blad en zijn derhalve ook niet opgenomen in de kosten per lid). De kosten per 

uitgave in aanmerking nemende wat vindt u van de prijs/kwaliteit verhouding 

van ‘De Shetland Pony’? 

a. Laag (ik krijg veel blad voor mijn geld). 

b. Goed. 

c. Hoog (ik krijg weinig blad voor mijn geld). 

3.  Op jaarbasis worden de meeste pagina's in ‘De Shetland Pony’ ingenomen 

door keuringsverslagen. Wat vindt u van de huidige opzet van de 

keuringsverslagen? 

a. Mag uitgebreider met meer foto's. 

b. Precies goed. 

c. Mag minder uitgebreid, ik haal ook al veel informatie van de website. 

4. ‘De Shetland Pony’ verschijnt momenteel 10* per jaar. Een besparing waarbij 
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het blad zijn huidige vorm kan behouden is om ‘De Shetland Pony’ 8 * per jaar 

(dus circa 1* per 6 weken) te laten verschijnen. De besparing die hiermee 

wordt gerealiseerd liggen voornamelijk in de portokosten (circa 20 % van de 

totale kosten).Wat vindt u van dit idee? 

a. Ik vind het prima om het blad in de huidige vorm 8 * per jaar te ontvangen 

b. Ik wil het blad in de huidige vorm graag 10 * per jaar blijven ontvangen, 

maar wil daarvoor niet extra betalen. 

c. Ik wil het blad in de huidige vorm graag 10 * per jaar blijven ontvangen en 

wil daarvoor extra (maximaal € 5) betalen. 

 5.  Welk cijfer geeft u aan ‘De Shetland Pony’(1 - 10). 

 

Mevrouw Veth van Rossum (Utrecht) geeft aan dat de fokvereniging Utrecht vindt 

dat het blad er goed uitziet. Het blad hoeft niet gewijzigd te worden.  

De heer Vissers (Maas en Waal) meldt dat het onderwerp in zijn fokvereniging niet 

is besproken. 

De heer Van Dun (West Brabant) geeft de volgende cijfers: 1c, 2b, 3 meningen 

waren verdeeld. In een blad kan altijd alles worden opgezocht, inclusief foto`s. De 

website is voor velen een naslagwerk , 4b, 5. cijfer 8. 

De heer Poppelaars (Hart van Brabant) sluit zich aan bij de cijfers van 

fokvereniging West Brabant. 

De heer Both (Meerkerk) geeft de volgende cijfers: 50% van fokvereniging 

Meerkerk kiest voor 1c, 50% kiest voor 1b. van deze leden leest 50% de 

interviews, achtergrondinformatie wordt niet gelezen, keuringen wordt door 100% 

gelezen, officiële mededelingen leest 66%, men en rij wordt door 33% gelezen,’ uit 

de oude doos’ wordt door 33% gelezen, en jeugdpagina`s leest 50% van de leden 

die voor c gekozen hebben. Vraag 2, 16% vindt de kosten aan de lage kant, 33% 

kan zich vinden in de kosten. Vraag 3, 16% wil een uitgebreider blad, 66% vindt 

het precies goed, 16% wil het wat minder uitgebreid. Vraag 4, 41% gaat voor 8x er 

jaar, 41% gaat voor 10 x per jaar maar wil er niet meer voor betalen, 16% wil meer 

betalen. Vraag 5, er wordt een 7.5 toegekend. 

De heer Bonants (Limburg) meldt dat de enquête niet in de fokvereniging is 

besproken. Eigenlijk zouden de leden de enquête zelf in moeten vullen. 

De heer Plender (Friesland) geeft aan dat de enquête ook zo is uitgezet. De leden 

vullen het in, het wordt in de fokvereniging besproken en vervolgens wordt er 

teruggekoppeld naar de LAR. 

De heer Hamer (West Overijssel + Flevo) geeft de volgende cijfers: 1. b, keuringen 

en officielel mededelingen worden door 100% gelezen. De jeugdpagina en ‘de 

oude doos’ worden haast niet gelezen. Vraag 2. b. Vraag 3. a. 70%  wil 

keuringsuitslagen uitgebreider met meer foto`s. Vraag 4. De helft kiest voor c (5 

euro meer betalen en het blad 10 x per jaar ontvangen). De andere helft kiest voor 

b (10 x per jaar het blad en niets extra`s betalen). Vraag 5. cijfer is 7.7. 

De heer Welling (Over Betuwe) geeft de volgende cijfers: vraag 1. b. De 

interviews, achtergrondverhalen  en lifestyle en officiële mededelingen worden het 

meest gelezen. De overige onderwerpen krijgen wat minder aandacht. Vraag 2. b 

(kosten zij goed). Vraag 3. c. Keuringsverslagen mogen minder uitgebreid, info is 

ook op de website te vinden. Meer foto`s van pony`s die niet de kar trekken maar 

toch een belangrijke bijdrage leveren. Vraag 4. a. 8 x per jaar het blad is 

voldoende. Vraag 5. Cijfer 7.5. 

Mevrouw Ten Dam (Twente) geeft aan dat fokvereniging Twente de enquête niet 

representatief vindt, omdat alleen de meest fanatieke mensen de enquête invullen. 
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Vraag 1. c. Vraag 2. b. Vraag 3. Meeste leden gaven antwoord a. De leden willen  

liever meer foto`s en een algemeen verslag en de uitslagen en beschrijvingen op 

de website. Vraag 4. De meeste leden kiezen voor a (8 x per jaar het blad 

ontvangen). Vraag 5. cijfer is 8-.  

De heer Den Hartog (West Betuwe) geeft de volgende antwoorden: Vraag 1. c 

(blad lezen van a tot z). Vraag 2. b (kosten blad zijn akkoord). Vraag 3. b. huidige 

opzet keuringsverslagen is akkoord). Vraag 4. b. (blad 10 x per jaar ontvangen 

voor de huidige kosten). Vraag 5. cijfer: 8. 

Mevrouw Verweel (Zeeland) geeft de volgende antwoorden: Vraag 1. c (blad lezen 

van a tot z). Vraag 2. b (kosten blad zijn akkoord). Vraag 3. b. (huidige opzet 

keuringsverslagen is akkoord). Vraag 4. b. (blad 10 x per jaar ontvangen voor de 

huidige kosten). Vraag 5. cijfer: 8. 

De heer Feiken (Groningen) geeft de volgende antwoorden: Vraag 1. c (blad lezen 

van a tot z). Vraag 2. b (kosten blad zijn akkoord). Vraag 3. b. (huidige opzet 

keuringsverslagen is akkoord). Vraag 4. b. (blad 10 x per jaar ontvangen voor de 

huidige kosten). Vraag 5. cijfer: 7.5. 

De heer Molenkamp ((IJsselstreek) geeft de volgende antwoorden: Vraag 1. c 

(blad lezen van a tot z). Vraag 2. b (kosten blad zijn akkoord). Vraag 3. b. (huidige 

opzet keuringsverslagen is akkoord). Vraag 4. c. (blad 10 x per jaar ontvangen en 

wil hiervoor maximaal 5 euro extra betalen). Vraag 5. cijfer: 8. 

De heer Van Doorn (Noord West Veluwe) geeft de volgende antwoorden: Vraag 1. 

b (interviews, keuringen en officiële mededelingen worden wel gelezen men en rij, 

en jeugdpagina`s niet). Vraag 2. b (kosten blad zijn akkoord). Vraag 3. a. 

(keuringsverslagen mogen uitgebreider met meer foto`s). Vraag 4. b. (blad 10 x 

per jaar ontvangen voor de huidige kosten). Vraag 5. cijfer: 7. 

De heer Hendriks (Midden Betuwe) geeft de volgende antwoorden: Vraag 1. b 

(alleen lezen wat men interessant vindt. Interviews, keuringen en officiële 

mededelingen worden veel gelezen. De interviews die tegenwoordig in het blad te 

lezen zijn hebben minder diepgang dan de interviews die in het verleden in het 

blad werden opgenomen. Vraag 2. a (kosten blad zijn laag). Vraag 3. b. (huidige 

opzet keuringsverslagen is akkoord). Vraag 4. b. (blad 10 x per jaar ontvangen 

voor de huidige kosten). Vraag 5. cijfer: 8. Het eerste nummer van dit jaar was aan 

de late kant, terwijl iedereen zat te wachten op de resultaten van Mariënheem. 

  

Mevrouw Vriens (Heusden en Altena) geeft de volgende antwoorden: Vraag 1. c 

(blad lezen van a tot z). Vraag 2. b (kosten blad zijn akkoord). Vraag 3. b. (huidige 

opzet keuringsverslagen is akkoord). Vraag 4. b. (blad 10 x per jaar ontvangen 

tegen dezelfde kosten. Als dit niet kan willen de leden wat meer betalen). Vraag 5. 

cijfer: 7.5. 

De heer Van den Brink (Zuid Holland West) geeft de volgende antwoorden: Vraag 

1. b (Lezen wat men interessant vindt. Keuringen staan bovenaan. Daarna volgen 

officiële mededelingen, interviews, men en rij, ‘uit de oude doos’, 

achtergrondverhalen en jeugdpagina`s ). Vraag 2. a. (veel blad voor mijn geld). 

Vraag 3. b. (huidige opzet keuringsverslagen is akkoord). Vraag 4. c. (blad 10 x 

per jaar ontvangen en wil hiervoor maximaal 5 euro extra betalen). Vraag 5. cijfer: 

8. 

De heer Boer (Drenthe Noord) geeft de volgende antwoorden: Vraag 1. c (blad 

lezen van a tot z). Vraag 2. b (kosten blad zijn akkoord). Vraag 3. b. (huidige opzet 

keuringsverslagen is akkoord). Vraag 4. b. (blad 10 x per jaar ontvangen tegen 

dezelfde kosten. Als dit niet kan willen de leden wat meer betalen). Vraag 5. cijfer: 
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8. 

De heer Van Schie (Drenthe Zuid) geeft de volgende antwoorden: Vraag 1. c (blad 

lezen van a tot z). Vraag 2. b (kosten blad zijn akkoord). Vraag 3. b. (huidige opzet 

keuringsverslagen is akkoord). Vraag 4. c. (blad 10 x per jaar ontvangen en wil 

hiervoor maximaal 5 euro extra betalen). Vraag 5. cijfer: 8 

De heer Termeer (Bommelerwaard) geeft de volgende antwoorden: Vraag 1. c 

(blad lezen van a tot z). Vraag 2. b (kosten blad zijn akkoord). Vraag 3. b. (huidige 

opzet keuringsverslagen is akkoord). Vraag 4. b. (blad 10 x per jaar ontvangen 

tegen dezelfde kosten). Vraag 5. cijfer: 8. Er was zelfs een lid die een 9 gaf. 

Mevrouw Horenga (Westerkwartier) geeft de volgende antwoorden: Vraag 1. b 

(keuringen  wordt het meest gelezen en verder men en rij. Ook 

preferentverklaringen wordt veel gelezen). Vraag 2. b (kosten blad zijn akkoord). 

Vraag 3. a. (keuringsverslagen mogen uitgebreider met meer foto`s). Vraag 4. b. 

(blad 10 x per jaar ontvangen voor de huidige kosten). Vraag 5. cijfer: 7.5. 

Mevrouw Ten Dam (Twente) is van mening dat de enquête uitgebreider uitgezet 

moet worden. De onderwerpen bij vraag 2b kan worden uitgebreid. Vraag is ook 

wat er wordt verstaan onder achtergrondverhalen. De vraagstelling is te beknopt 

en niet alle lezers worden bereikt. 

De heer Molenkamp (IJsselstreek) geeft aan dat het belangrijk is om vooraf te 

bepalen wat je wilt weten en wat je er mee wilt doen.  

Mevrouw Vriens (bestuur) merkt op dat de enquête is uitgezet omdat meerdere 

malen is aangegeven dat men het blad duur vindt. De redactiecommissie wil graag 

in grote lijnen weten wat de wensen zijn van de lezer en hoe de lezer aankijkt 

tegen de prijs kwaliteitsverhouding. Er is gekozen om dit te doen via de LAR als 

algemene vertegenwoordiger van de fokverenigingen. Uit de enquête blijkt dat het 

merendeel zich prima kan vinden in de prijskwaliteitsverhouding. Uit de 

antwoorden blijkt dat het grootste gedeelte van de lezers van mening is dat het 

blad niet hoeft te veranderen. Er zijn onderdelen die minder worden gelezen. 

De ingevulde formulieren zullen worden teruggegeven aan de redactiecommissie. 

 

De heer Plender (Friesland) geeft een korte weergave van hoe de enquête is 

ingevuld. 

30% geeft aan het blad in delen te lezen. De meerderheid geeft aan het blad van a 

tot en met z te lezen.  

Nagenoeg iedereen kan zich vinden in het huidige kostenniveau van het blad. Er 

zijn zelfs leden die de kosten aan de lage kant vinden. 

Verreweg de meerderheid vindt de keuringsverslagen goed. Een aantal leden 

vraagt om meer foto`s en een iets uitgebreider keuringsverslag. Een tweetal leden 

geeft aan dat het minder uitgebreid mag en de aanvullende informatie kan op de 

website worden geplaatst. 

Tweeëneenhalve vereniging kiest er voor om het blad een maal per zes weken te 

laten verschijnen. Verreweg de meerderheid kiest er voor om het blad tien keer per 

jaar te laten verschijnen tegen de huidige kosten. 25% wil meer betalen om het 

blad tien keer te laten verschijnen. Het gemiddelde cijfer dat er voor het blad wordt 

gegeven is 7.7%. 

 

De heer Welling (Over Betuwe) merkt op dat zijn fokvereniging het onderwerp 

‘geef de pen eens door’ mist. 

 

10. Werving en selectie HB leden 

 De heer De Louw (Oost Brabant) brengt naar voren dat in de najaarsvergadering 
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van de LAR is afgesproken dat de vacatures van de bestuursleden op de site van 
het NSPS zouden worden geplaatst. 
Mevrouw Vriens (bestuur) geeft aan dat dit zeker gaat gebeuren. 
De heer Den Hartog (West Betuwe) meldt namens de wervingscommissie dat de 
invulling van twee vacatures agendapunt is op de algemene ledenvergadering. 
Voor invulling van de vacature penningmeester is de wervingscommissie actief 
bezig. Het bestuur heeft het idee om de functie iets anders in te gaan vullen. De 
heer Bos is bereid om een gedeelte van de administratieve taken op zich te 
nemen. 
De heer Bos geeft aan dat de vorige penningmeester geen financiële achtergrond 
had, Dat was geen probleem omdat Betteke van Eijk dit op kon vangen. Door het 
vertrek van Betteke bleven er werkzaamheden liggen, die niet direct door collega`s 
overgenomen konden worden (mede opstellen van de begroting, het doen van 
aangifte van de omzetbelasting, opstellen jaarrekening, etc.).  
De penningmeester blijft wel de persoon die verantwoordelijk is voor de financiën. 
Mevrouw Vriens meldt dat het profiel van de functie penningmeester zo algemeen 
is dat dit profiel niet verandert. Alleen de taakuitvoering zal anders worden. 
De voorzitter stelt dat het belangrijk is om goed te communiceren over wat er van 
een penningmeester wordt verwacht om zo ook relevante reacties te ontvangen. 
De heer Van Schie (Drenthe Zuid) merkt op dat het niet meer van deze tijd is dat 
de penningmeester de controlewerkzaamheden uitvoert. 
De heer Plender (Friesland) heeft er geen moeite mee dat de heer Bos de 
penningmeester ter zijde staat tijdens de ALV.  
De heer Bos is van mening dat een de penningmeester wel een financiële 
achtergrond moet hebben. 
 
Aan de LAR leden wordt gevraagd om bij de eigen achterban te gaan kijken naar 
geschikte kandidaten. 
 

11. Actiepuntenlijst  

 Punt 1: Andere systematiek met betrekking tot het preferentschap van hengsten. 
De heer Hermsen (bestuur) geeft aan dat het HB geen aanleiding ziet om de 
huidige regelgeving aan te passen. 
De voorzitter geeft aan dat de LAR de vraag heeft neergelegd bij de FTC en het 
HB.  
De heer Bonants (Limburg) geeft aan dat het onderwerp tot twee keer op de 
agenda van de LAR heeft gestaan. Het is ingediend binnen de LAR. De afdeling 
Limburg heeft gevraagd om te bekijken wat er wel of niet kan. Het gaat om het feit, 
dat je de ogen sluit voor het verhaal, dat er over vijf of tien jaar geen preferente 
hengsten meer bijkomen. Dit is waarover de discussie gaat. 
Mevrouw Vriens (bestuur) merkt op dat het FTC het HB heeft geadviseerd om 
niets te veranderen. Als de LAR een andere mening is toegedaan dan moet de 
LAR actie ondernemen. 
De heer Molenkamp (IJsselstreek) vraagt wat de argumenten van het FTC zijn 
geweest om de huidige regelgeving niet aan te passen. 
De heer Hermsen (bestuur) antwoordt dat in de FTC nadrukkelijk naar voren is 
gekomen dat een preferente hengst via de mannelijke- en de vrouwelijke lijn goed 
moet vererven. 
De heer Boer (Drenthe Noord) merkt op de een eerste premie hengst 15 punten 
krijgt. Een hengst met een tweede premie, die definitief wordt goedgekeurd krijgt 
ook 15 punten. De heer Boer is van mening dat een definitief goedgekeurde 
tweede premie hengst meer waarde heeft dan een hengst met een eerste premie 
van drie jaar. 
De heer Bonants (Limburg) meldt dat het onderwerp op de juni vergadering nog 
een keer besproken zou kunnen worden. Het voorstel staat op papier. Voorgesteld 
is om van 5 zonen met een 1e premie terug te gaan naar 3 en daarnaast uit de 
merrielijn meer punten te genereren. Door het spreiden in de bloedlijnen zal het in 
de toekomst niet meer mogelijk zijn om 5 goedgekeurde 1e premie zonen te 
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krijgen. Als de aanpassing er niet komt dan wordt daarmee het preferentschap 
afgeschaft.  
De heer Hamer (West Overijssel+Flevo) is van mening dat het hele premiestelsel  
met keurpredikaten ter discussie moet worden gesteld.  
 
Conclusie: De meerderheid van de leden wil dat het onderwerp nog een keer op 

de agenda wordt geplaatst. 
 
Mevrouw Ten Dam (Twente) is van mening dat in het voorstel ook moet worden 
meegenomen wat de gevolgen zijn van eventuele aanpassing van de regelgeving. 
De heer Bonants (Limburg) geeft aan dat aanpassingen in de merrielijn allemaal 
handmatig moeten worden ingevoerd. Dit kost heel wat uren om het uit te voeren. 
De heer Hermsen (bestuur) merkt op dat er in ieder geval op moet worden 
gerekend dat twee mensen hier twee weken mee bezig zullen zijn.  
De heer Bonants (Limburg) meldt dat het merendeel van de FTC tegen 
verandering is. Het kostenplaatje dat aan de verandering hangt weegt zwaar mee 
in de besluitvorming. 
De heer Plender (Friesland) is van mening dat gezien de vraag om bloedspreiding 
iedereen moet zien dat het huidige systeem een aflopend systeem is. 
De heer Hermsen (bestuur) is het niet eens met de stelling dat het huidige 
systeem een aflopen systeem is. Bewijs hiervoor is dat er de afgelopen maanden 
nog twee hengsten preferent zijn verklaard. Er zitten nog vier tot vijf hengsten aan 
te komen.  
De heer Plender (Friesland) antwoordt dat de hengstenjury bij de beoordeling niet 
heeft gekeken naar bloedspreiding. Als goed gekeken wordt naar bloedspreiding 
dan zullen er per hengst minder zonen goedgekeurd worden. 
De heer Bonants (Limburg) geeft aan dat het mogelijk is om het preferentschap te 
wisselen met terugwerkende kracht over alles wat er ligt of te kiezen voor een 
nieuw systeem met werking vanaf 2000. Vanaf een bepaalde jaargang kun je dan 
een andere visie in de telling hanteren voor het preferentschap. 
De voorzitter vraagt de heer Bonants om het bovengenoemde te verwerken in het 
voorstel dat voor de juni vergadering op de agenda wordt geplaatst.  
De voorzitter vraagt de heer Hermsen om het resultaat van zijn twee dagen 
onderzoek ook op papier te zetten zodat dit ook kan worden meegenomen. 
De voorzitter merkt op dat in de vorige LAR vergadering is gevraagd om de 
verslaglegging van de FTC openbaar te maken. Deze vraag is voorgelegd aan het 
HB. 
De heer Hermsen (bestuur) antwoordt dat HB de verslaglegging van de FTC niet 
openbaar zal maken. 
De heer Van den Brink (Zuid Holland West) merkt op dat de FTC voortdurend 
bezig is met een denkproces waarbij steeds kleine stapjes genomen wordt. Het 
publiceren van dit proces leidt alleen maar tot verwarring. 
De heer Hermsen (bestuur) geeft aan dat er in de FTC ook wordt gesproken over 
personen en dieren. Het is niet verstandig dat dit gepubliceerd wordt. 
De heer Boer (Drenthe Noord) merkt op dat de notulen van de FTC vergadering 
vorige maand wel op de website waren te vinden.  
De heer Hermsen (bestuur) antwoordt dat per abuis de notulen van de FTC in 
plaats van de agenda op de website zijn geplaatst. De fout is na een uur hersteld.  
 
De voorzitter constateert dat het punt van de actielijst kan worden afgevoerd. 
 

 12. Rondvraag  

 De heer Van Schie (Drenthe zuid) vraagt naar de stand van zaken betreffende het 
Kerstbomenboek. 
Mevrouw Vriens (bestuur) antwoordt dat Annemarie Dijk er inmiddels een bestand 
van heeft gemaakt. Het zal worden gepresenteerd tijdens de ALV. Er wordt nog 
gekeken naar hoe de gegevens het beste aan de leden beschikbaar kunnen 
worden gesteld. 
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De heer Boer (Drenthe Noord) merkt op dat de fokvereniging Drenthe Noord het 
ledental ziet teruglopen. Vraag is hoe het HB tegen deze ontwikkeling aankijkt. 
De heer Hermsen (bestuur) geeft aan dat er nog steeds een kleine terugloop van 
leden is. Het aantal dekkingen en geboortes valt mee. 
De voorzitter merkt op dat het onderwerp voor de volgende vergadering ter sprake 
kan worden gebracht bij de ervaringsuitwisselingen van de fokverenigingen. 
De heer Boer (Drenthe Noord) meldt dat een aantal leden van de fokvereniging 
Drenthe Zuid moeite hebben met het begrijpen van het Fokplan. Vraag is of er een 
uitleg op de website kan worden gepubliceerd. 
De heer Hermsen (bestuur) antwoordt dat als het raamwerk van Annemarie naast 
het Fokplan wordt gelegd het voor iedereen te begrijpen is. De FTC is aan het 
brainstormen over hoe het Fokplan aangepakt kan worden en in een nieuw jasje 
kan worden gestoken. 
Mevrouw Vriens (bestuur) geeft aan dat zolang de rechtzaak met RWO loopt het 
Fokplan niet zal worden aangepast.  
De heer Boer (Drenthe Noord) merkt op naar aanleiding van de laatste 
hengstenkeuring dat er een vierjarige hengst is aangeboden die als drie jarige is 
opgenomen in het stamboek. De hengst is afgewezen vanwege een veterinaire 
afwijking. De heer Boer vraagt hoe dit kan. 
De heer Hermsen (bestuur) antwoordt dat een dier als driejarige veterinair goed 
kan zijn en dat op vierjarige leeftijd niet meer zijn. Als driejarige kan het dier aan 
het wisselen zijn en op vierjarige leeftijd kan worden geconstateerd dat het gebit 
niet aan de eisen voldoet. 
De heer Plender (Friesland) is van mening dat een pony niet tweemaal kan 
worden gekeurd met als doel stamboekopname. Dit geldt ook voor het meten van 
pony`s.  
De voorzitter constateert dat het gaat om regelgeving. 
De heer Hermsen (bestuur) geeft aan dat er voor de hengstenkeuring algemene 
bepalingen gelden.  
Mevrouw Ten Dam (Twente) merkt op dat wat in het keuringsreglement staat 
leidend is.  
De heer Hermsen (bestuur) komt er nog een keer op terug. 
De voorzitter antwoordt dat het punt op de actiepuntenlijst wordt geplaatst. 
De heer Both (Meerkerk) vraagt of het mogelijk is om een veulen ter registreren 
terwijl de merrie op naam van iemand anders staat.  
De vergadering is van mening dat dit geen probleem is. 
De heer Van Werven (Oost Veluwe) vraagt of het mogelijk is om tijdens de 
kampioenskeuring van de nationale kampioenschappen de pony`s te laten draven. 
Dit is ook vorig jaar ook gevraagd, ruim voor het kampioenschappen. 
Mevrouw Vriens (bestuur) zegt toe dat het meegenomen wordt. 
De heer Bonants (Limburg) meldt dat het onderwerp ook is benoemd in de notulen 
van de vorige LAR vergadering.  
De heer Van Werven (Oost Veluwe) is van mening dat juryleden tijdens de 
nationale kampioenschappen niet tussendoor bij elkaar moeten komen. Juryleden 
moeten tijdens het gehele kampioenschap in hun eigen hoek blijven.  
De heer Van Werven vraagt waarom minipony`s in Nederland worden 
bevoordeeld. Er is een miniveulenkampioen en een reserveveulenkampioen die 
afgevaardigd mogen worden naar Lunteren. Er zijn drie andere maten en daarvan 
mogen twee veulens worden afgevaardigd. Oost Veluwe stelt voor om mini en 
kleine maats veulens bij elkaar te voegen. Dit voorstel zal worden ingebracht 
tijdens de LAR vergadering van juni. 
De heer Welling (Over Betuwe) merkt op dat bij de minikeuring bepaalde dieren 
worden uitgesloten van deelname (bijvoorbeeld dieren van B hengsten). Hetzelfde 
gebeurt op de veiling die aan het eind van het jaar plaatsvindt. In de statuten 
artikel 2 lid 7 staat dat het NSPS geen fokkers zal discrimineren. In artikel 5 lid 1 
staat dat leden van het NSPS verplicht zijn om de statuten, reglementen en 
besluiten van organen van het NSPS na te leven. Dus NSPS leden mogen niet 
discrimineren. Het bestuur van het NSPS moet haar leden hierop wijzen 
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De heer Hermsen (bestuur) geeft aan dat de genoemde evenementen niet vallen 
onder het regiem van het NSPS.  
De voorzitter stelt dat de leden van het NSPS, die de bovengenoemde 
evenementen organiseren, op dat moment niet optreden als lid van het NSPS en 
dus op dat moment ook niet gebonden zijn aan de regelgeving van het NSPS. 
 

 13 Sluiting  

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 

 

 


