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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET  

NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK  

OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 2016  

IN HET VAN DER VALKHOTEL IN DUIVEN 

 

1. Opening  

De voorzitter, mevr. A.M. Dijk-van Delden, opent de vergadering met de volgende woorden: 

 

Dames en Heren,  

Mede namens mijn collega bestuursleden heet ik u allen van harte welkom op deze algemene 

ledenvergadering. Een bijzonder woord van welkom aan Ereleden, Leden van verdiensten en 

eenieder die zich op welke wijze ook inzet voor ons stamboek.  

 

Zoals u allen weet was het afgelopen voorjaar turbulent voor het NSPS en voor uw bestuur. Ik 

wil u laten weten dat uw bestuur inmiddels op gepaste wijze Jan Bakhuizen en Connie Vriens 

hebben bedankt voor alles wat ze voor het NSPS hebben gedaan.  

 

Ik wil in mijn opening vandaag vooral stilstaan bij wat goed is binnen ons stamboek.  

Zoals de afgelopen Nederlandse Kampioenschappen, wat een geweldige sfeer met zeer 

sportieve inzenders en wat een prachtige kampioenen. Wat was ik trots op onze mooie 

vereniging en al die vrijwilligers die een dergelijke dag mogelijk maken. 

En zo ook onze stamboekmedewerkers. Zij hebben zich het afgelopen jaar zeer flexibel 

getoond en daarbij steeds het belang van het NSPS en de leden in het oog gehouden.  

Of zoals de manier waarop we binnen de diverse organisaties en commissies, en dus ook in 

het HB, met elkaar omgaan. Enthousiast, positief kritisch en altijd met bezieling voor onze 

Shetland pony en ons stamboek. 

 

Dames en Heren in de achter ons liggende periode, zijn ons helaas wederom een aantal leden 

ontvallen. Ik verzoek u, voor zover mogelijk, hen staande in een moment van stilte te 

gedenken. 

 

Het is inmiddels traditie dat de najaarsvergadering in het teken van informatievoorziening 

staat. Vandaag zullen dhr. Arnold Dijksta en mevr. Stephanie Scheiberlich ons presenteren 

hoe wij onze pony’s optimaal kunnen presenteren.  

 

2. Presentatie 

Het keuringsklaar maken en het in showconditie brengen van uw pony, door dhr. A.J. Dijkstra 

te Laren. Dhr. Dijkstra wordt met een bos bloemen bedankt voor het geven van de presentatie. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken  

Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van: 

Dhr. L. Alderkamp, dhr. H. van Asch, dhr. I. Bos, dhr. J.G. Damen, dhr. H. Gaasbeek, dhr. H. 

Hut, dhr. A.H. Klaassens, dhr. J. Lanting, dhr. A. Lubbe, mevr. N. Lubbe-Bos, dhr. S. 

Spoeltman, en dhr. A. Zandee 

 

Verder wil ik u mededelen dat er ten opzichte van de in De Shetland Pony gepubliceerde 

concept agenda veranderingen zijn in agendapunt 6c en dat agendapunt 8a is vervallen. Bij de 

desbetreffende agendapunten zal ik een toelichting geven op de veranderingen. Tevens is de 

presentatie van Mevr. Scheiberlich midden in de agenda geplaatst, dit om de tijd, benodigd 

voor het tellen van de stemmen, op te vangen. Daarnaast zijn in de definitieve agenda bij de 
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voorstellen het advies van de LAR opgenomen, deze zal ik u bij de betreffende agenda punten 

ook noemen. 

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

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

De heren R. Molenkamp, G.J. v.d. Linden en W. Bergs en mevr. M. van Kuijk zullen samen 

met de dames van kantoor, mevr. J. Kok en mevr. M. Luesink, de stemmen tellen 

 

Mevr. S. Smeets is bereid gevonden de interruptiemicrofoon te hanteren 

 . 

5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2016  

De voorzitter deelt, naar aanleiding van het verslag, mee dat de secretaris, mevr. K.M. ten 

Dam-Molenkamp, op basis van een vrijwilligers constructie werkzaam is op het 

stamboekkantoor. Zij is niet in dienst van het NSPS. 

 

Zonder verdere op- of aanmerkingen kan het verslag worden goedgekeurd 

. 

6. Benoemingen en verkiezingen 

Er zijn 122 stemgerechtigde leden aanwezig en 28 machtigingen afgegeven. 

 

De voorzitter deelt vooraf mede dat een aantal te verkiezen kandidaten, om uiteenlopende 

persoonlijke omstandigheden, helaas hier niet aanwezig kan zijn vandaag. 

. 

a. Verkiezing lid van het HB 

In nauwe samenwerking met de Commissie Werving & Selectie van de LAR heeft het bestuur 

Dhr. A.J.D. Dibbits bereid gevonden als portefeuillehouder Sport & Recreatie zitting te 

nemen in het Hoofdbestuur 

Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing voor de statutaire periode van 3 jaar in genoemde 

HB-functie voor: Dhr. A.J.D. Dibbits te Horssen. 

 

Dhr. Dibbits wil voorafgaand aan de stemming graag zijn kandidatuur nader toelichten. 

Dhr. Dibbits is bereid deze functie op zich te nemen. Tijdens de zomermaanden is hij 

daarvoor benaderd en na lang beraad, en in overleg met zijn vrouw, heeft dhr. Dibbits 

besloten zich kandidaat te zullen stellen. Het NSPS gaat hem na aan het hart en dan vooral de 

post Sport en Recreatie. Met Sport en Recreatie kan het Stamboek voor iedereen wat 

toegankelijker worden gemaakt. Bovendien zitten in de sport veel potentiële nieuwe leden 

voor het NSPS. Door promotie van het NSPS en dan vooral het aangespannen rijden zal 

wellicht ook de grote maat pony wat beter te verhandelen zijn.  

 

Uitslag: Dhr. A.J.D. Dibbits 108 stemmen voor. 
 

b. Voordracht inzake benoeming van een lid van de kascontrolecommissie 

Binnen de kascontrolecommissie is reglementair aftredend en herbenoembaar Mevr. M.G.T. 

Janssen te Groesbeek. 

Het Bestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen Mevr. M.G.T. 

Janssen te Groesbeek. 

 

Uitslag: Mevr. M.G.T. Janssen 146 stemmen voor 
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c. Voordracht inzake benoeming van leden van de Commissie van Beroep 

In agendapunt 6c heeft een wijziging ten opzichte van de in De Shetland Pony gepubliceerde 

agenda plaatsgevonden. Er zijn aanvullende herbenoeming en benoemingen geagendeerd om 

de commissie van beroep te repareren. 

Om dit mogelijk te maken heeft het Hoofdbestuur de volgende weg bewandeld: 

Met publicatie van de concept agenda van deze ALV in De Shetland Pony van oktober is 

voldaan aan de artikelen 22.3, 22.4 en 24.1. van de Statuten. In deze artikelen worden de 

wijze van oproepen, publicatie van de concept agenda en de termijn van oproep geregeld. 

Tevens is bij de publicatie van deze concept agenda vermeld dat de definitieve agenda op de 

website wordt gepubliceerd. 

 

Met publicatie van de definitieve agenda op 11.11.2016 op de website van het NSPS is 

voldaan aan artikel 24.1. In dit artikel is de publicatie van de definitieve agenda en de termijn 

geregeld. Deze werkwijze van de publicatie van de definitieve agenda op de website van het 

NSPS vindt sinds de november ALV van 2015 plaats. Deze werkwijze is ook opgenomen in 

het verslag van die betreffende ALV.  

 

Echter op basis van artikel 20.2 is het niet mogelijk om aanvullende benoemingen of 

herbenoemingen te agenderen op de ALV welke niet zijn geagendeerd in de LAR. 

De LAR heeft het Hoofdbestuur op basis van artikel 24.5 toestemming gegeven tot het 

agenderen van deze aanvullende herbenoemingen en benoemingen. In dit artikel is geregeld 

dat de ALV of de LAR geen besluiten kan nemen over hetgeen niet geagendeerd is tenzij de 

ALV of LAR anders besluit. Het bestuur is van mening dat hierdoor met inachtneming van de 

statuten en betreffende reglementen de commissie van beroep gerepareerd kan worden. 

 

Uw bestuur beschouwd deze werkwijze als een uitzondering maar achtte deze noodzakelijk 

om nog in deze ALV de commissie van beroep te repareren.  

Mocht u echter vinden dat ondanks de zorgvuldigheid waarmee het bestuur de statuten heeft 

nageleefd, deze aanvullende herbenoeming en benoemingen naar uw mening statutair onjuist 

zijn dan verzoeken wij de vergadering om op basis van artikel 24.5 deze aanvullende 

herbenoeming en benoemingen mogelijk te maken om de commissie van beroep te repareren. 

 

Er heeft niemand de behoefte om het betreffende artikel in stemming te brengen. 

 

Binnen de Commissie van Beroep is reglementair aftredend en herbenoembaar Mr. R. de 

Poorter te Nijmegen. 

Het Bestuur stelt voor om voor een statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen: Mr. R. de 

Poorter te Nijmegen. 

Binnen de Commissie van Beroep is reglementair aftredend en niet herbenoembaar Dhr. J. 

van Beek te Breda. 

Binnen de Commissie van Beroep is reglementair aftredend en niet herbenoembaar Dhr. I. 

Bos te Weteringbrug. 

Binnen de Commissie van Beroep is reglementair aftredend en niet herbenoembaar Dhr. 

J.G.W. Kuipers te Losser. 

Het Bestuur draagt voor de vrijkomende posities binnen de Commissie van Beroep de 

volgende personen voor een statutaire periode van 3 jaar voor: 

In alfabetische volgorde: 

Dhr. M.T.G. Broens te Overasselt 

Dhr. H. Hut te Nuis 

Dhr. J.B.J. Jacobse te Hengstdijk 
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Uitslag: dhr. Mr. R. de Poorter 136 stemmen voor, dhr. M.T.G. Broens 108 stemmen voor, 

dhr. H. Hut 119 stemmen voor en dhr. J.B.J. Jacobse 130 stemmen voor. 

 

Vanwege kennisbehoud en continuïteit heeft het bestuur de heren van Beek, Bos en Kuipers 

benoemd tot adviserend lid van de commissie van beroep. De heren van Beek, Bos en Kuipers 

ontvangen een bos bloemen als dank voor hun inzet de afgelopen jaren voor de commissie 

van beroep. 

 

Dhr. Th. Arts vraagt het woord. Dhr. Arts wijst er op dat er verschil moet zijn in de termijnen 

van aftreden. Als dat niet zo is loopt over een aantal jaren deze Commissie weer helemaal 

leeg. Om de continuïteit van de Commissie te bewaren zal er een rooster van aftreden moeten 

worden opgesteld. 

De voorzitter geeft dhr. Arts ten antwoordt dat zijn voorstel zeker ter harte genomen zal 

worden. 

 

d. Voordracht inzake benoeming leden van de Fok Technische Commissie 

Binnen de Fok Technische Commissie is reglementair aftredend en herbenoembaar Dhr. A.G. 

J. Lubbe te Beneden Leeuwen 

Binnen de Fok Technisch Commissie is reglementair afredend en herbenoembaar Dhr. P. 

Peters te Gendt. 

Het Bestuur stelt voor om voor een statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen: 

In alfabetische volgorde: 

Dhr. A.G.J. Lubbe te Beneden Leeuwen 

Dhr. P. Peters te Gendt 

 

Uitslag: Dhr. A.G. J. Lubbe 112 stemmen voor, dhr. P. Peters 119 stemmen voor. 

 

Binnen de Fok Technische Commissie is reglementair aftredend en niet herbenoembaar dhr. 

W.F.J. Spekhorst te Denekamp 

Het Bestuur draagt in samenspraak met de Fok Technische Commissie, de volgende personen 

voor de verkiezing voor de statutaire periode van 3 jaar voor de vrijkomende positie binnen de 

Fok Technische Commissie voor: 

In alfabetische volgorde: Dhr. J.G. Damen te Liessel 

Dhr. A.H. Klaassens te Donderen 

 

Uitslag: dhr. J.G. Damen 41 stemmen voor, dhr. A.H. Klaassens 95 stemmen voor 

 

De voorzitter van de Fok Technische Commissie, dhr. J. Hermsen, krijgt het woord om 

afscheid te nemen van dhr. W. Spekhorst. 

Dhr. Hermsen geeft aan het jammer te vinden dat iemand na 9 jaar als commissielid moet 

vertrekken. Hij zou dhr. Spekhorst heel graag nog veel langer in de FTC hebben willen 

houden. De laatste 3 à 4 jaar is deze Commissie veel bij elkaar geweest. Daarbij is dhr. 

Spekhorst altijd een zeer welkome aanvulling geweest en dhr. Spekhorst heeft erg veel tijd in 

deze Commissie gestoken. Daarvoor bedankt dhr. Hermsen hem met een mooie bos bloemen. 

 

Dhr. Spekhorst dankt alle leden nog voor het in hem gestelde vertrouwen. Verder wenst hij de 

leden van de FTC erg veel succes met alle zaken die nu nog spelen en ook met die zaken die 

in de toekomst nog aan de orde zullen komen.  

 

7. Financiële zaken 
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Voor de behandeling van agendapunt 7 is dhr. D. Bos aan de bestuurstafel aangeschoven. 

 

 a. Behandeling en vaststelling van de concept Tarievenlijst 2017  

Dhr. Bos geeft een korte toelichting op enkele posten in de tarievenlijst, die zijn gewijzigd 

tegenover vorig jaar. De indexstijging is zeer miniem en daarom zijn de meeste posten ook 

niet aangepast. 

Wel is er gekeken naar het algemene kostenplaatje. Gezien het nog steeds dalend 

ledenbestand zijn opbrengsten en kosten kritisch bekeken. Er is daarom gekozen voor een 

geringe contributieverhoging van € 3,00. Daardoor zal er een iets hoger resultaat geboekt 

kunnen worden t.o.v. vorig jaar. Het HB wil de opgebouwde reserves graag zo lang mogelijk 

intact houden. 

 

Tarieven die verder gewijzigd zijn hebben te maken met de nieuwe wetgeving rondom uitgifte 

van paspoorten. Er moet nu een getekende schets in het paspoort worden gevoegd en dat kost 

voor de paspoortconsulenten meer tijd. Deze mensen hebben daarom een verhoging van de 

vergoeding ontvangen van € 1,00. Deze ophoging wordt doorbelast binnen de kosten van een 

paspoort. 

De boete voor te late aanmelding van een veulen is vervallen. Wel is het belangrijk dat de 

veulens op tijd worden aangemeld. Dit mede i.v.m. de wetgeving op de uitgifte van de 

paspoorten. 

Er is een nieuw tarief in het leven geroepen voor mensen die geen lid zijn van het NSPS en 

toch een volledig BVI bij hun I&R-dier willen hebben. 

 

De tarievenlijst, inclusief toelichting, is in het oktober nummer van “De Shetland Pony” 

afgedrukt. Het hoofdbestuur stelt voor de tarievenlijst vast te stellen overeenkomstig het 

gepresenteerde concept. 

Op 27 oktober 2016 is dit besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 

 

Er zijn geen op- of aanmerkingen over de tarieven en de voorzitter stelt de tarievenlijst, 

overeenkomstig de gepresenteerd tarieven, vast. 

 

 b. Behandeling en vaststelling van de concept Begroting 2017  

Dhr. Bos vertelt dat de tarievenlijst het bouwwerk van de begroting is. Alle voorgestelde 

tariefsverhogingen zijn al in de begroting verwerkt. De daardoor begrootte reserve bedraagt € 

6.000,00. 

Het ledenaantal zit echter nog steeds in een neergaande lijn. Er zijn al weer ruim 100 leden 

minder dan er waren op het ijkmoment en er zijn daarna ook al weer een aantal opzeggingen 

binnengekomen. 

 

Het aantal dekkingen stabiliseert enigszins en het aantal veulens dat wordt aangemeld voor 

registratie is zelfs wat opgeleefd. 

Aan de I&R-registratie wordt niet harder dan eerder getrokken. Het is niet de core business 

van het NSPS. 

Alle andere posten stabiliseren zo’n beetje. 

 

De post personeelskosten is de grootste post van uitgaven. Er is een personeelsbestand van 

2,11 fte nu. 

Voor wat betreft automatisering zijn we overgestapt naar een andere dienstverlener. Deze is 

goedkoper. 
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De kosten voor de merriekeuringen zijn wat verlaagd, mede dankzij het feit dat en aantal 

keuringen is gekrompen.  

 

De samenvatting van de concept Begroting 2017 is in het oktober nummer van “De Shetland 

Pony” afgedrukt. Het hoofdbestuur stelt voor over te gaan tot vaststelling van de begroting 

2017 overeenkomstig het neergelegde concept. 

Op 27 oktober 2016 is dit besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 

 

De voorzitter stelt met een denkbeeldige hamerslag de begroting definitief vast 

 

8. Presentatie 

Aandachtspunten voor de stamboekopname inspectie door mevr. S.D. Scheiberlich te Uddel. 

Mevr. Scheiberlich wordt met een bos bloemen bedankt voor het geven van de presentatie. 

. 

9.  Voorstellen 

 

a. Postuum definitief goedkeuren van hengsten 

Om het postuum definitief goedkeuren van dekhengsten mogelijk te maken stelt het Bestuur 

voor Richtlijnen I en II van het Keuringsreglement van het NSPS als volgt uit te breiden: 

 

Een hengst kan postuum een onvoorwaardelijke selectielicentie ontvangen indien de hengst in 

het jaar waarin de onvoorwaardelijke selectielicentie kan worden toegekend ten hoogste vier 

jaar geleden is overleden. 

 

Deze aanvulling geldt voor alle hengsten die een deklicentie hebben ontvangen vanaf 

HK1993 en later en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 1993. 

 

Op 27 oktober 2016 is dit punt besproken in de LAR-vergadering en voorzien van een positief 

advies. 

 

Er wordt bij handopsteking gestemd. De meerderheid van de aanwezigen is vóór het voorstel. 

De voorzitter stelt vast dat het Keuringsreglement overeenkomstig zal worden aangepast. 

 

b. Vervallen (Aanpassingen keuringsreglement). 

Het Hoofdbestuur heeft gemeend het onderwerp aanpassing Fokplan 2005 niet op deze 

agenda te plaatsen. 

Tijdens presentatie op de bijeenkomst van de Ledenadviesraad is gebleken dat het voorstel 

niet voldoende draagkracht had van de afgevaardigden die de fokverenigingen 

vertegenwoordigen. 

Het Hoofdbestuur zal in samenspraak met de Foktechnische Commissie zich op korte termijn 

gaan beraden, of plannen aangaande deze op korte termijn weer opgepakt worden. 

 

Dhr. Th. Arts vindt het erg jammer en een gemiste kans. Dhr. Arts heeft de gehele discussie 

hierover gevolgd en het stelt hem teleur dat het zo gegaan is. Binnen de LAR waren er een 

tiental mensen vóór het voorstel, een aantal anderen wilden zich nog beraden. 

Het gehele voorstel is in oktober opnieuw aan de orde gekomen in de LAR, waarbij enkele 

kleinigheden waren aangepast. 

 

Er zal wat moeten gaan gebeuren voor onze jonge hengsten en dat wordt nu niet bereikt 
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De stemming binnen de LAR is niet voldoende geweest. Er waren nu zelfs nog 3 LAR-leden 

die een blanco stem uitbrachten. Als dat de voorbode is voor de Ledenraad dan moeten we 

daar zeker niet aan gaan beginnen. Er is een jaar over gedacht en dan nog geen stelling nemen 

is bedroevend. Dhr. Arts had gehoopt dat er meer stimulering zou komen voor onze jonge 

hengsten. 

 

De voorzitter bedankt dhr. Arts dat hij zijn mening met de leden heeft willen delen. 

 

Dhr. Plender, vicevoorzitter van de LAR, wil graag ingaan op het verhaal van dhr. Arts. 

Dhr. Plender is van mening dat het uitgebreide verhaal van dhr. Arts toch enigszins anders 

ligt. Het tijdspad, zoals dhr. Arts het schetst, is niet helemaal correct. Halverwege het jaar is er 

een korte discussie geweest over wat toen een vrij nieuw verhaal was. Het is dus niet een heel 

jaar. Bovendien is er sprake van voortschrijdend inzicht, zoals dhr. Plender het noemt. Binnen 

de vijf Noordelijke Fokverenigingen is er aan de leden uitleg gegeven over het gewijzigde 

Fokplan. Er zijn daarbij veel punten naar voren gekomen die in de ogen van de leden niet 

haalbaar zijn. Dat is de reden waarom er in de LAR nu meer tegenstemmers waren. 

 

De voorzitter van de FTC, dhr. J. Hermsen, is het eens met dhr. Arts: Het is een gemiste kans. 

Dhr. Hermsen legt uit dat er eind januari al aan de secretaris van de FTC is gemeld dat het 

punt op de agenda geplaatst moest worden. Het is nu een groot spaarplan om een hengst door 

het Fokplan te krijgen. 

 

Binnen de FTC zijn er 7 vergaderingen aan de wijzigingen in het Fokplan besteed. In juni is 

het gepresenteerd aan de LAR en een groot deel van de afgevaardigden was positief gestemd. 

Er waren wel wat op- en aanmerkingen en deze zijn door de FTC verwerkt en ingevuld. 

De structuur van ons Stamboek is echter dat de LAR hierover advies dient te geven. 

De FTC vindt het zeer jammer dat het zo gelopen is. Maar we zullen het zeker hier niet bij 

laten, maar zullen weer verder gaan. 

 

Dhr. Arts neemt de stelling dat de FTC-leden zijn zorgen delen. Hij is niet geheel gelukkig 

met de opmerkingen uit de LAR. Dhr. Arts hoopt echter dat de LAR in de nabije toekomst 

wat slagvaardiger wordt. Ook het HB zou dhr. Arts graag wat slagvaardiger zien. Het is goed 

dat het HB de LAR volgt, maar aan de andere kant zou het HB ook gerust eens iets mogen 

voorleggen waarover de LAR anders denkt. 

 

De voorzitter meldt dat het HB van mening is dat een Fokplan breed gedragen moet worden 

door de leden. Daarom heeft het HB besloten vandaag het gewijzigde Fokplan niet in 

stemming te brengen. 

 

Mevr. Haverkamp heeft tweemaal een hengst goedgekeurd gekregen. Toch vindt zij zichzelf 

een kleine fokker. Zij kan zeker het gehele Fokplan ondersteunen, behalve de 

getalsverhouding. Als er 1 nakomeling niet scoort drukt dat heel erg hard op de uitslag. 

Verder is mevr. Haverkamp het eens met dhr. Arts. Mevr. Haverkamp denkt daarom ook dat 

veel leden wel achter het Fokplan staan. 

 

Dhr. Vrielink wil het van een andere kant benaderen. In de LAR zitten afgevaardigden van de 

leden in het land. Dhr. Vrielink gaat ervan uit dat de LAR het goed gedaan heeft. Het is een 

lastige discussie als de LAR zelf ter discussie wordt gesteld. 

 

c.  Aanpassen voorwaarden sport predicaten 
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Sinds 1 april 2016 heeft de KNHS de aparte proeven voor pony’s in de categorie A en B laten 

vervallen en de naamgeving van de klasse aangepast naar de werkelijke klasse. Omdat de 

voorwaarden voor de sportpredicaten zijn gebaseerd op de naamgeving van voor 1 april 2016 

dienen deze te worden aangepast. 

 

Het Bestuur stelt voor om de voorwaarden voor de predicaten onder het zadel als volgt te 

wijzigen: 

- 5 winstpunten in de klasse B voor het SPORT B predicaat 

- 5 winstpunten in de klasse L1 voor het SPORT A predicaat 

 

Winstpunten behaald voor 1 april 2016 in de Klasse L1 tellen mee voor het SPORT B 

predicaat en Klasse L2 voor het SPORT A predicaat. 

 

Op 27 oktober 2016 zijn de aanpassingen besproken in de LAR-vergadering en voorzien van 

een positief advies. 

 

Door handopsteking wordt er gestemd over dit punt. De meerderheid van de leden stemt vóór 

het voorstel. 

De voorzitter stelt vast dat de aanpassing van de voorwaarden is aangenomen. 

 

d.  Reglementen Sport & Recreatie 

Voor de diverse disciplines binnen Sport & Recreatie zijn geen NSPS wedstrijdreglementen 

beschikbaar. Voor de meeste disciplines wordt nu verwezen naar de betreffende reglementen 

van de KNHS. 

 

Ter complementenring van de reglementen set binnen het NSPS is de Commissie Sport & 

Recreatie gestart met het opstellen van wedstrijdreglementen voor alle disciplines. 

Doelstelling hiervan is om voor alle disciplines duidelijkheid te creëren omtrent de 

voorwaarden waaraan de deelnemende combinatie dient te voldoen. 

 

Het Bestuur stelt voor om de reglementen uit te breiden met: 

- Wedstrijdreglement Lange Teugel 

- Wedstrijdreglement Bereden Rubrieken 

- Wedstrijdreglement In Hand Rubrieken 

- Wedstrijdreglement Springen 

 

De betreffende wedstrijdreglementen vindt u op de website van het NSPS onder de tab 

stamboekinformatie en is vandaar te downloaden. 

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 

 

Op 27 oktober 2016 zijn de reglementen besproken in de LAR-vergadering en voorzien van 

een positief advies 

 

De meerderheid van de vergadering is vóór aanname van de reglementen. 

De voorzitter stelt de reglementen vast. 

 

Tijdens de voorjaarsvergadering in april 2017 zullen de overige reglementen worden 

gepresenteerd en worden voorgelegd voor goedkeuring. 
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10. Mededelingen van het Bestuur 

 

 Manifestatie 2017 

Namens de Manifestatiecommissie krijgt dhr. R. Molenkamp het woord. 

 

Het aankomend jaar wordt er weer een manifestatie gehouden, zoals dat om de 5 jaar gebeurd. 

De locatie zal zijn de bekende terreinen in Ermelo. 

Als datum is gekozen vrijdag 28 juli en zaterdag 29 juli 2017. 

Op donderdagavond zal de officiële opening plaatsvinden, maar het is nog niet precies bekend 

hoe die gaat worden ingevuld. 

Op vrijdag 28 juli zullen de diverse keuringen plaatsvinden en op zaterdag 29 juli zullen dan 

de kampioenskeuringen en de presentaties van de diverse kampioenen plaatsvinden. 

 

De voorwaarden voor deelname staan op de website van het NSPS gepubliceerd. 

Aangeraden wordt om regelmatig op de website van het NSPS te kijken en de berichten in De 

Shetland Pony te volgen. 

Dhr. Molenkamp veronderstelt dat iedereen ervan op de hoogte is dat het 80-jarig bestaan 

gevierd wordt. Daarom is sponsoring mogelijk. Daarvoor zijn kaarten ontwikkeld en er staat 

ook wat over op de website. Als symbolisch bedrag kan er voor € 80,00 worden gesponsord. 

 

We hopen met z’n allen een leuk verjaardagsfeestje te organiseren, zo besluit dhr. 

Molenkamp. 

 

Hengstenkeuring 2017 

De route voor de S-opname van de hengsten blijft zoals in 2016 met lineaire score in de 

keuringsbaan. Wellicht ten overvloede maar ook als er door de veterinair een gebrek is 

geconstateerd wordt het betreffende dier in de keuringsring verwacht voor de lineaire score. 

Reeds in het stamboek opgenomen hengsten worden niet opnieuw aangeboden voor de s-

opname, komen deze hengsten in aanmerking voor een tweede bezichtiging, dan worden zij 

wel doorverwezen voor een veterinaire controle. 

Ook dit jaar komen de hengsten ongeacht hun stokmaat in de eerste bezichtiging per groep 

zoals aangegeven in de catalogus in de keuringsbaan. Bij doorverwijzing naar de tweede 

bezichtiging worden de hengsten in hun eigen maatgroep ingedeeld. De voorzitter van de jury 

zal ook dit jaar in de tweede bezichtiging een korte toelichting geven voor hengsten welke 

niet worden doorverwezen naar de derde bezichtiging. 

 

Tijdens de premiekeuring in januari worden de hengsten in navolging van vorig jaar wederom 

als totale groep eerst in de keuringsbaan verwacht. Er vindt echter een verandering in de 

maatkampioenskeuring plaats. Dit jaar wordt ook de tweede geplaatste hengst per rubriek tot 

de kampioenskeuring toegelaten en wordt tevens ook per maat een reserve kampioen gekozen. 

Tijdens de maatkampioenskeuring verschijnen zowel de kopnummers als de tweede 

geplaatsten gelijktijdig in de ring. 

 

De voorbrengers en aanjagers moeten in het wit gekleed zijn. Aanjagers mogen alleen gebruik 

maken van een zweep met normaal klaptouw (dus geen extension zoals plastic zakken o.i.d.) 

 

De aanvang is op 8 en 10 december om 06.30 uur voor lineaire score en om 09.30 uur start de 

exterieurbeoordeling. In januari is op vrijdag de aanvang om 09.00 uur op zaterdag om 08.30 

uur! 
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De tarieven voor de toegang en de catalogus zijn gelijk gebleven aan vorig jaar en bedragen 

derhalve € 5 per dag en € 10 per catalogus. Bezoekers en deelnemers moeten hun polsbandje 

dragen, en de juiste kleur op juiste dag. Dit bandje moet om bij de entree! 

 

Er is een rookverbod in de gehele accommodatie! 

 

De organisatiecommissie en uw bestuur spreekt de wens uit dat we er met elkaar gezellige 

dagen van maken. 

 

Uitstel sperma onderzoek om veterinaire redenen: 

Uw bestuur heeft dit jaar vanwege veterinaire redenen aan een hengst uitstel van het sperma 

onderzoek toegekend. Uitstel van het sperma onderzoek bij veterinaire redenen kan alleen 

worden toegekend indien het veterinaire attest is opgemaakt door de stamboek veterinair 

 

 ISPC-overleg 

Van 21 tot en met 23 april 2017 zal in België het volgende ISPC-overleg plaats vinden. 

Helaas hebben wij tot nu toe nog steeds niet de notulen van het ISPC-overleg van dit voorjaar 

mogen ontvangen. 

 

 Fokkersavonden 

Volgend jaar worden verspreid over het land een aantal fokkersavonden georganiseerd. Houdt 

u hiervoor de volgende data alvast vrij: 

donderdag 16 februari bij De Baander in Dalen, 

donderdag 23 februari bij Van der Valk in Duiven en 

donderdag 2 maart bij ’t Pelgrimshuis in Smakt-Venray. 

Alle avonden starten om 19.30 h. De agenda en onderwerpen vindt u te zijner tijd op de 

website van het NSPS, maar het Fokplan zal zeker één van de onderwerpen zijn.  

 

 Betalingsherinneringen 

Na het sturen van betalingsherinneringen is gebleken dat een aantal leden nooit de originele 

nota per mail hebben ontvangen. In sommige gevallen belandt de mail van het NSPS in de 

spambox van uw email account, de e-mails in de spambox worden standaard na een bepaalde 

periode verwijderd. Wij verzoeken een ieder dan ook die digitale nota’s ontvangt om het e-

mail adres info@shetlandponystamboek.nl als betrouwbaar aan te merken. Zodra dit is 

ingesteld ontvangt u de digitale nota’s in uw standaard inbox en niet meer in uw spambox.  

 

 Mijn NSPS 

Het overzicht van nakomelingen per hengst of merrie in Mijn NSPS is dusdanig aangepast dat 

de lay-out gelijk is aan het preferentschapsrapport uit Equis. Dit houdt in dat per dier voor elk 

premiejaar een hokje beschikbaar is, op deze wijze kan eenvoudig worden gezien of een dier 

is aangeboden en of er ook een premie is ontvangen. 

Tevens zal volgend jaar het kerstbomenboek worden geïntegreerd in Mijn NSPS. De insteek 

is dat dit voor de zomer gerealiseerd is. 

 

Aanvullingen Hengstenboek: 

Door omstandigheden heeft de aanvulling 2016 van het hengstenboek vertraging 

opgelopen.  De aanvulling ligt nu bij de drukker en de abonnees kunnen deze begin december 

in hun brievenbus verwachten. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor de tijd die dit in 

beslag heeft genomen en garanderen alle abonnees dat de aanvullingen 2017 op de 

gebruikelijke tijd beschikbaar zijn. 

mailto:info@shetlandponystamboek.nl
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Postuum definitief goedkeuren: 

U heeft zojuist ingestemd met het voorstel tot postuum definitief goedkeuren. Indien uw 

hengst nu aan de voorwaarden voor het postuum definitief goedkeuren voldoet kunt u dit 

aanvragen via het stamboekkantoor. Vanaf volgend jaar zullen standaard bij de beoordeling 

van hengsten uit termijnen de overleden hengsten worden meegenomen. 

 

Toegangscontrole en machtigingen ALV: 

Zoals u heeft gemerkt heeft er vandaag een andere toegangsregistratie en uitgifte van 

stembiljetten al dan niet met machtiging plaatsgevonden. Op verzoek van velen van u heeft 

het bestuur besloten tot deze werkwijze over te gaan om zo statutair correcte uitgifte van de 

stembiljetten te garanderen.  

 

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

besluiten, voor zover van toepassing, in reglementen vast te leggen 

De aanwezigen stemmen hier mee in.  

 

12. Rondvraag 

- Dhr. P. de Wit heeft geen vraag, maar brengt zijn dank over omdat het postuum 

definitief goedkeuren van hengsten nu eindelijk rond is. 

 

- Dhr. Hogeweij vraagt waarom de pijpomvang van de merries niet gemeten wordt 

terwijl het bij de hengsten wel gedaan wordt. 

Dhr. Leijzer heeft hierop niet meteen een antwoord. Bij de hengsten is het belangrijk om 

de omvang van het pijpbeen te weten. 

Dhr. Hermsen zegt daarop dat een hengst vele malen meer vererft dan een merrie. Tot nu 

toe werd alleen de pijpomvang van de hengsten gemeten. 

 

Dhr. Broens vindt dat het HB niet overal een antwoord op hoeft te hebben. Er moet wel 

goed over nagedacht worden. Hoe wordt er bijvoorbeeld met dit punt omgegaan? 

Het punt betreffende de pijpomvang bij merries zal aan de FTC worden voorgelegd.  

 

- Dhr. van Hemert heeft al een paar maal gelezen dat het HB in overleg is getreden 

met SPA. Hij wil graag weten wat de doelstelling daarvan is. De groepering SPA heeft 

ons Stamboek al veel geld en heel veel energie gekost. 

De voorzitter geeft aan dat het HB nu tweemaal met SPA heeft overlegd. De filosofie 

daarachter is dat je beter met elkaar kunt praten aan een tafel dan in de rechtszaal. Er 

zullen geen stappen worden ondernomen zonder de toestemming van de leden. 

 

- Dhr. van Hemert haalt aan dat het NSPS toch de zaak tegen SPA gewonnen heeft? 

De voorzitter zegt daarop dat dit klopt. 

 

- Dhr. van Hemert geeft een compliment over de uiteenzetting op de website 

aangaande het stemrecht van leden die niet op tijd aan hun financiële verplichtingen 

hebben voldaan. 

 

- Dhr. Jansma complimenteert vooral aangaande het verhaal over de machtiging. Hij 

vraagt zich af of zoiets ook niet voor de Fokverenigingen moet gaan gelden. Aan de hand 

van het systeem een uitdraai maken en deze aan de secretaris van de Fokvereniging ter 

hand stellen ter controle. 
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Tevens pleit dhr. Jansma dat het niet mogelijk zou moeten zijn dat leden van de 

Fokvereniging die geen lid van het NSPS zijn, invloed uitoefenen op de afgevaardigde 

naar de LAR. 

De voorzitter dankt dhr. Jansma voor zijn opmerkingen en zal de suggestie meenemen. 

Mensen die geen lid zijn van het NSPS kunnen geen zitting hebben in de LAR.  

 

- Dhr. van Beek bedankt alle leden voor het in hem gestelde vertrouwen gedurende 

de 9 jaren dat hij zitting heeft gehad in de Commissie van Beroep. 

Dhr. van Beek geeft de suggestie mee om over 6 jaar, als Mr. de Poorter deze Commissie 

reglementair moet verlaten, deze jurist als juridisch adviseur te benoemen en daarnaast 

een andere voorzitter te kiezen. 

 

13. Sluiting  

De voorzitter dankt de stemcommissies voor het gedane werk tijdens deze vergadering. Zij 

bedankt mevr. Selly Smeets voor het bedienen van de microfoon. 

De voorzitter bedankt verder iedereen voor de aanwezigheid, voor de positieve inbreng en 

voor deze gezellig verlopen vergadering. 

 

 

 

 

Duiven, 1 december 2016 

F. van Remunt (notulist) 

 


