
 

 

Bijzondere algemene ledenvergadering NSPS  
 
 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Bijzondere Algemene Leden Vergadering 
van het NSPS op donderdag 23 juni 2016 vanaf 20.00 uur in een zaal van Van der Valk Hotel 
Duiven, Impuls 2, 6921 RK Duiven 
 
Agenda 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
3. Benoeming leden voor de commissie voor het opnemen van de stemmen 
 
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 April 2016 
 
De tekst van het verslag is gepubliceerd op de website van het NSPS onder de knop 
‘Stamboekinformatie’ en is vandaar te downloaden (zie onder ‘Stamboekinformatie‘ de knop 
‘Agenda en verslagen ALV’). Degenen die niet van de website gebruik maken en het verslag op 
papier willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij het stamboekkantoor waarna toezending 
zal volgen. 
 
5. Benoemingen en verkiezingen 
 
Verkiezing lid van het HB 
 
Door het terugtreden van dhr. J. Bakhuizen uit De Krim, is de functie voorzitter van het NSPS vacant 
gekomen.  
In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie van de LAR heeft het bestuur de 
portefeuillehouder Sport & Recreatie Mevr. A.M. Dijk-van Delden bereid gevonden om als voorzitter 
zitting te nemen in het Hoofdbestuur.  
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde HB-functie voor: Mevr. A.M. Dijk-van 
Delden, te Leek.  
 
Door het terugtreden van mevr. C. Vriens te Udenhout, is de functie secretaris van het NSPS vacant 
gekomen. 
In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie van de LAR heeft het bestuur Mevr. 
K.M. ten Dam-Molenkamp bereid gevonden als secretaris zitting te nemen in het Hoofdbestuur 
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde HB-functie voor: Mevr. K.M. ten Dam-
Molenkamp, te Haaksbergen.  
 



 

 

6. Voorstellen 
 
Postuum definitief goedkeuren van dekhengsten 
Om het postuum definitief goedkeuren van dekhengsten mogelijk te maken stelt het Hoofdbestuur 
voor het Keuringsreglement van het NSPS als volgt uit te breiden: 
 
Richtlijnen I, pag. 17 “Besluitvorming over het afgeven van een levenslange licentie of het intrekken 
van de licentie”: 
Toevoegen de tekst: 
Hengsten zijn verplicht te verschijnen op de hengstenkeuring na het jaar waarin de onvoorwaardelijke 
selectielicentie kan worden toegekend. 
Indien de hengst overlijdt in het jaar voorafgaand aan of in het jaar waarin de onvoorwaardelijke 
selectielicentie kan worden toegekend, vervalt de verschijningsplicht en ontvangt de hengst postuum 
de onvoorwaardelijke selectielicentie 
Deze aanvulling geldt voor alle hengsten die een deklicentie hebben ontvangen tijdens HK1993 tot en 
met HK2005 en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 1993. 
 
En Richtlijnen II, pag. 21: 
Hengsten die een onbeperkte deklicentie ontvangen en zijn aangewezen als stamboekhengst met 
selectielicentie zijn verplicht na het jaar waarin zij voor het eerst als stamboekhengst met 
selectielicentie zijn aangewezen gedurende twee achtereenvolgende jaren op de hengstenkeuring te 
verschijnen en daarbij tevens deel te nemen aan de premiekeuringen. De verschijningsplicht geldt 
voorts na het jaar waarin een eerste beoordelingsfase wordt afgesloten en de tweede 
beoordelingsfase wordt bereikt en na het jaar waarin een onvoorwaardelijke selectielicentie kan 
worden toegekend. 
 
Aanvullen met: 
Indien de hengst overlijdt in het jaar voorafgaand aan of in het jaar waarin de onvoorwaardelijke 
selectielicentie kan worden toegekend, vervalt de verschijningsplicht en ontvangt de hengst postuum 
de onvoorwaardelijke selectielicentie 
Deze aanvulling geldt voor alle hengsten die een deklicentie hebben ontvangen vanaf HK2006 en later 
en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 
 
7. Mededelingen van het Bestuur 
 
8. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen  
 besluiten, voor zover van toepassing, in reglementen vast te leggen 
 
9. Rondvraag 
 
10. Sluiting 
 
 
 


