
 

 

Algemene ledenvergadering NSPS               

 
 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS 

op zaterdag 29 november 2014 vanaf 10.30 uur in een zaal van Van der Valk Hotel 

Duiven, Impuls 2, 6921 RK Duiven 

 

Eerder heeft het bestuur al kenbaar gemaakt de najaarsvergadering te willen gebruiken om 

leden te voorzien van informatie ten aanzien van bepaalde onderwerpen. U treft in deze 

agenda dan ook een agendapunt aan van een lezing, dit keer gegeven door onze 

stamboekveterinair Dhr. H. Schutte 

 

Agenda 
 

1. Opening 

 

2. Lezing door dhr. H. Schutte over monden en gebit bij pony’s en paarden. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

4. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen 

 

5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van  05 mei 2014 

 

De tekst van het verslag is gepubliceerd op de website van het NSPS onder de knop „nieuws‟ 

en is vandaar te downloaden (zie onder „nieuws „de knop „archief‟ van oktober 2014). 

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 

 

a. Voordracht inzake benoeming van een lid van de kascontrolecommissie 

 

Binnen de kascontrolecommissie is reglementair aftredend en herbenoembaar dhr. J.Jansma. 

 

Het hoofdbestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen dhr. 

J.Jansma, te Bruchem 

 

6. Financiële zaken 

 

a.   Behandeling en vaststelling van de concept Tarievenlijst 2015 

 

De tarievenlijst, inclusief toelichting, is in dit nummer van “De Shetland Pony” afgedrukt. Het 

hoofdbestuur stelt voor de tarievenlijst vast te stellen overeenkomstig het gepresenteerde concept. 

 

b.   Behandeling en vaststelling van de concept Begroting 2015  
 

De samenvatting van de concept Begroting 2015 is in dit nummer van “De Shetland Pony” afgedrukt. 

Degenen die de complete Begroting wensen te ontvangen kunnen een exemplaar aanvragen bij het 

stamboekkantoor. 



 

 

Het hoofdbestuur stelt voor over te gaan tot vaststelling van de begroting 2015 overeenkomstig het 

neergelegde concept. 

 

7. Voorstellen 

 

Aanvulling voorwaarden sportpredikaten: 

 

De huidige voorwaarden voor het SPORT A predikaat in de discipline concours rijden 

voorziet niet in dekhengsten in het enkelspan. 

Het voorstel is om de voorwaarden aan te vullen met: 

Nederlands kampioen enkelspan dekhengst in combinatie met twee competitiewedstrijden 

waarbij de hengst bij de eerste drie is geplaatst. 
 

 

8. Mededelingen van het Bestuur 

 

9. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen 

besluiten, voorzover van toepassing, in reglementen vast te leggen 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 

 

 

 

Na de vergadering is er gelegenheid een lunch, in buffetvorm, te gebruiken bij Hotel van 

der Valk. Opgave hiervoor dient bij binnenkomst van de vergadering te worden gedaan 

bij het aanwezige secretariaat. Kosten voor de lunch bedragen € 10.00, welke voor 

aanvang van de lunch (liefst gepast) dienen te worden betaald 

 


