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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET 

NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK 

OP ZATERDAG 23 NOVEMBER 2013 IN HET VAN DER VALKHOTEL IN DUIVEN 

 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering met de volgende woorden: 

“Dames en Heren,  

Een hartelijke welkom aan u allen, en in het bijzonder aan onze ereleden, leden van verdienste, 

een vele anderen die zich in welke vorm dan ook inzetten voor ons NSPS. 

Ook u dames en heren, wil ik, dank zeggen voor uw medewerking om met elkaar een zeer 

geslaagd NK te verwezenlijken. 

U was er, in grote getallen, en u bleef, tot het eind. Dank daarvoor, want zoals elke keuring is 

ook het NK pas afgelopen als de laatste pony de ring verlaat. 

 

Dames en heren we verkeren in zwaar weer. 

Niet alleen onze economie, maar ook wij als NSPS, merken de gevolgen daarvan aan den lijve. 

Zwaar op grond van onze financiën, die extra aandacht behoeven, maar ook zwaar weer in de 

zin van bemensing van bestuur en overige vrijwilligers. 

Mede dank zij alle vrijwilligers kunnen wij ons NSPS draaiende houden. 

In financiële zin moet ik u helaas melden dat, ook ons NSPS zich meer moeite dan voorheen 

moet getroosten, om de gelden binnen te krijgen. 

Dat is jammer. 

 

Ik  doe hierbij dan ook een oproep aan een ieder, te handelen zoals we dat als leden met elkaar 

hebben afgesproken. 

Ik doel daarbij op het tijdig inzenden van diverse stukken en binnen de termijn van betaling de 

facturen te voldoen. 

Dat scheelt een hoop extra werk/kosten in zowel tijdsbesteding en papier en porto. 

 

Naast vreugdevolle berichten dames en heren, hebben wij in de achter ons liggende periode, 

berichten ontvangen omtrent leden en oud leden, welke ons zijn ontvallen. 

Ik verzoek u, staande een moment stil te zijn voor al deze. 

Ik dank u wel.” 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: 
Bericht van verhindering is ontvangen van: 

J. Heldens, Obbicht, G.A. Dingemans, Aalst, I. Bos, Weteringbrug, L. Alderkamp, Bathmen, J. 

Remmen, Helvoirt, Dhr. en Mevr. Steenbergen, Den Ham, N. Lubbe- Bos, Beneden Leeuwen 

A. Lubbe, Beneden Leeuwen, Th. v. Elst, Schoonenburg, H. v. Asch, Yzendoorn en I. Niesing, 

Midwolde. 

 

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

Hiervoor zijn bereid gevonden: mevr. Ria Wolfkamp, mevr. Karin ten Dam en dhr. Harman 

Klaassens. Gezien het aantal verkiezingsonderwerpen dat geteld moet worden wordt dit trio 

later aangevuld met dhr. Siem Lubbe en dhr. Wim Bergs. 

 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 april 2013 

Naar aanleiding van het verslag worden de volgende vragen gesteld: 

- Dhr. Jansma, n.a.v. zijn vragen in de rondvraag: 

Is er al iets gedaan aan de eigendomsbewijsvoering, zoals aangekondigd? 
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Dhr. Bakhuizen verklaart dat er vanuit Brussel een voorstel is gekomen aan de hand 

waarvan het PVV een identieke regelgeving opstelt voor alle stamboeken. 

- Moeten de basishengsten nu wel of niet voldoen aan de spermaeisen? 

Dhr. Bakhuizen: Ja, als ze niet aan de eisen voldoen wordt er gepubliceerd dat er een 

negatief fokadvies komt. 

Dhr. Jansma vraagt zich af waarom hengsten met slecht sperma na een jaar niet 

afgekeurd worden en of dit mogelijk is ivm het invoeren van het nieuwe fokplan. 

Volgens dhr. Bakhuizen mogen er in principe geen hengsten geweigerd worden als er 

geen veterinair gebrek aangetoond wordt. “Brussel‟ en het moederstamboek stellen deze 

eisen. Het wordt onderzocht. 

- Dhr. Jansma vindt het niet correct dat bij het doorvoeren van de hengsten van fase 1 

naar 2 bij een tekort van een enter of twenter de aantallen wel meetellen maar niet voor 

het percentage. Dit komt in de bespreking van het fokplan verder aan de orde. 

- Dhr. van Beek heeft in de rondvraag een vereenvoudiging van het fokplan voorgesteld. 

- Dhr. M.T.G. Broens is geen tegenstander van dit voorstel. 

- Het antwoord op de vraag over de mestwet ligt bij de koepel fokkerij. 

 

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 

5. Aanvulling fokplan 2005 

De voorzitter geeft aan dat het voorliggend fokplan uitvoerig besproken is met de LAR en 

vraagt de voorzitter van de LAR uitleg te geven over het standpunt van de LAR. 

 

Namens de LAR geeft de voorzitter dhr. Schouls een toelichting op dit onderwerp: 

De LAR heeft 2 aanpassingen voorgesteld: een verruiming van de termijn voor de A- en B-

jaargang naar 9 jaar. 

Het 2
e
 punt was de veterinaire paragraaf. Hier is veel over gediscussieerd. Het is goed dat er 

een paragraaf aan het veterinaire deel is gewijd en deze moet heel helder en duidelijk zijn. 

 

Dhr. Bakhuizen licht verder toe dat de LAR de voorstellen van het HB goed heeft bestudeerd. 

De LAR vond dat er in de veterinaire paragraaf procenten gehanteerd moeten worden, men stelt 

voor 10% te hanteren (10 % van 12 wordt dan afgerond 2). Ook moet duidelijk kenbaar 

gemaakt worden wat er met het dier aan de hand is wanneer er sprake is van een veterinaire 

afwijking. In de FTC is e.e.a. ook besproken. Een hengst kan niet afgerekend worden op de 

gebreken die bij veulens van dezelfde moeder aanwezig zijn. Het is zeker niet de bedoeling van 

het HB om een dier te degraderen bij een aantal gebreken. Het streven is om inzicht te krijgen 

wat er nu aan een dier mankeert. Het HB heeft bij het opstellen van de voorstellen goed 

gekeken naar zowel de praktijk als naar de wetenschap. (Het HB heeft de presentatie over 

verwantschap e.d. van hedenochtend, vorig jaar al bijgewoond.) De LAR kan zich grotendeels 

vinden in de voorstellen, zodat het HB het voorstel onverkort aan de leden wil presenteren. 

 

Vragen van de aanwezigen: 

- Dhr. M. Kramp namens de bond van hengstenhouders: Zij hebben vorige week in een 

gesprek met het HB aangegeven dat ze het niet eens zijn met de „2 van 12‟. Hij vraagt 

wanneer het nieuwe fokplan in gaat. Dhr. Bakhuizen: als het voorstel vandaag wordt 

goedgekeurd treedt het fokplan met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2013, 

dus de hengsten vanaf de D-jaargang. 

- Dhr. Kramp: Als het fokplan in de vergadering, welke in juni gehouden zou worden, 

goedgekeurd zou zijn, zou de hele veterinaire paragraaf niet aan de orde geweest zijn. 

De hengstenhouders willen een eenvoudig fokplan dat voor iedereen haalbaar is. De 
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hengstenhouders zijn afhankelijk van de bereidheid van derden. Ze doen hun best om zo 

goed mogelijk te presenteren. Nu worden de hengstenhouders eigenlijk verplicht om 

alle veulens te laten keuren. Een slecht veulen kan veel nadeel geven. Het bestuur van 

de bond van hengstenhouders zou het veterinaire deel van het fokplan graag voorlopig 

geschrapt zien.  

- Ook is vermeld dat het veterinaire team en de fokleiding over een dier gaan beslissen. 

Dit is niet wenselijk. Als een hengst afgekeurd wordt is het niet meer beschikbaar voor 

de fokkerij. 

Dhr. Bakhuizen verklaart dat het niet de bedoeling is om dieren af te keuren maar dat 

alles gericht is op het vergaren van data, waarom we tot dit soort besluiten komen.  

- Dhr. van Asch geeft aan dat als er gepubliceerd wordt, het na 10 jaar zichtbaar is hoe 

een hengst fokt. Dit geeft informatie over vele jaren. 

- Dhr. Jansma vindt het principe van percentage en aantallen verwarrend. Hij stelt voor 

de hengsten ook mee te laten tellen in de percentages 

Dhr. Jansma vindt het stroomschema erg ingewikkeld en heeft bezwaar tegen het 

waarschuwingssysteem. Of alleen een waarschuwing en geen sancties. 

- Dhr. Jansma: als er 1 hengst te kort is, dan een extra hengst toevoegen en die niet 

meetellen in het percentage.  

Dhr. Bakhuizen reageert dat het uiteindelijke oordeel bij de fokleiding ligt. 

- Mevr. M. Cremers vindt dat dieren (af)gekeurd moeten worden op aantallen en 

percentage en niet dat de fokleiding er over kan beslissen. Dit laatste kan echt niet. Er 

moet geen discussie meer over zijn. 

- Dhr. Kevelam: hij is tegenstander van de index. Hij heeft het nagerekend en het is een 

onbetrouwbaar cijfer, volgens hem. Er zit 1 punt verschil in de index bij de 

verschillende berekeningen. Een index is nogal beïnvloedbaar. Hij heeft nadeel 

ondervonden van het niet doorgaan van het goedkeuren van het fokplan in de extra 

junivergadering. Geeft toe dat hij de dieren ook niet goed voorbereid heeft aangeboden 

op de keuring, waardoor het resultaat is gedaald van 6,83 naar 4,95. Hij heeft echter 

besloten de dieren te tonen in verband met de onduidelijkheid over de eisen. 

Hij verzoekt om de mogelijkheid om van de reductiekorting voor het eerste jaar 

facultatief gebruik te kunnen maken. 

Dhr. Bakhuizen: De eisen kunnen niet voor ieder individueel lid aangepast worden. 

Deze kwestie is al meerdere keren besproken. Samen is er een werkwijze afgesproken 

en die geldt voor alle leden. 

- In reactie op een vraag van mevr. Cremers zegt dhr. Bakhuizen dat de beoordelingen 

van de hengsten die dit jaar hebben plaatsgevonden nog niet bekend zijn gemaakt omdat 

de rekenmodule die nu nog goedgekeurd moet worden van toepassing wordt op de 

beoordeling van de hengsten. 

- Dhr. Thiemes vraagt om duidelijkheid over het ingaan van de reductieregeling.  

Dhr. Bakhuizen: dit is veranderd na de informatieavonden in mei.  

Mevr. Vriens licht verder toe dat voor de XYZ-jaargang een versoepeling van de 

aantallen wordt voorgesteld. De dieren van de A-jaargang worden behandeld na de 

ALV van november 2013. 

- Een meerderheid van de aanwezigen is er voor om de veterinaire paragraaf buiten de 

stemming te laten 

 

6. Benoemingen en verkiezingen. 

a. Voordracht inzake benoeming van een lid van de kascontrolecommissie 

Binnen de kascontrolecommissie is aftredend en herbenoembaar mevr. M.G.T. Janssen te 

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

M.G.T. Janssen te Groesbeek. 

 

b. Voordracht inzake benoeming van een lid van de commissie van Beroep 

Binnen de commissie van Beroep zijn aftredend en herbenoembaar dhr. J. v. Beek te Breda en 

dhr. I. Bos te Weteringbrug. 

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

Beek te Breda en dhr. I. Bos te Weteringbrug. 

 

7. Financiële zaken 

Door het huidige gebrek aan bestuursleden is de voorzitter, dhr. Bakhuizen bestuurlijk 

verantwoordelijk voor de financiën.  

Dhr. Bos is op vrijwillige basis bereid geweest de financiën voor één jaar te beheren en licht de 

cijfers toe met de volgende woorden: 

 

Toelichting tarieven 2014 

Algemeen: Het is gebruikelijk de tarieven jaarlijks te verhogen aan de hand van het 

consumentenprijsindexcijfer welke maandelijks wordt gepubliceerd door het CBS. Op het 

moment van samenstellen van de begroting voor 2014 bedroeg de hoogte hiervan 2,9% (cijfer 

juni 2013). De percentages welke van toepassing waren op de begroting 2012 en 2013 

bedroegen respectievelijk 2,3% en 2,1%. Tariefsverhogingen m.b.t. de dienstverlening in 2013 

zijn achterwege gebleven.  Gezien de voortdurende slechte economische situatie en de aan de 

orde zijnde lage marktprijzen  van te verkopen pony‟s stelt het hoofdbestuur voor om de 

tarieven voor 2014 wederom niet te verhogen m.u.v. de contributie. Echter bij het verder 

uitvoeren van de berekeningen ten behoeve van de begroting is gebleken dat deze verhoging 

van de contributietarieven alleen niet leidde tot een kostendekkende exploitatie van onze 

vereniging voor 2014.  

 

Helaas is er nog steeds een teruggang gaande in aantallen leden en de omzet die behaald wordt 

op de dienstverlening van het stamboek. Een extra verhoging van de contributietarieven werd 

daarom noodzakelijk geacht door het hoofdbestuur.  Afwegingen die daarbij gemaakt zijn door 

het hoofdbestuur moeten worden gezien in het licht van het toch tot een zeker niveau in stand 

trachten te houden van de dienstverlening. Het hoofdbestuur wil er voor waken niet na alle 

reeds doorgevoerde bezuinigingen, zaken waar leden belang aan hechten of redenen waarom 

men lid is van onze vereniging,  weg te bezuinigen waardoor  het aantal leden en verrichtingen 

nog verder zullen afnemen. Uiteindelijk is de verwachting dat op het moment dat de 

economische crisis het hoofd zal worden geboden er een stabilisatie zal plaatsvinden in het 

ledenaantal en de omzet van de dienstverlening.  

De concept begroting is in september besproken in de vergadering van de Leden Adviesraad. 

Gebleken is dat er onvoldoende draagvlak aanwezig  was voor de door het hoofdbestuur 

beoogde  verhoging van de contributietarieven en het bevriezen van de tarieven voor de 

dienstverlening van het stamboek. Vanuit de vergadering van de LAR werd verzocht nogmaals 

naar de tarieven te kijken en indien mogelijk uit te gaan van een tariefsverhoging van 5,15%. 

 

Het hoofdbestuur heeft deze opdracht meegenomen en nogmaals een en ander doorgerekend. 

Resultaat is een tarievenlijst die voor wat betreft de contributietarieven een gematigde 

verhoging laat zien en voor wat betreft de overige tarieven is een tariefsverhoging van 5,15% 

doorgevoerd. 
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Uitgezonderd van deze verhoging zijn de tarieven voor de veulenregistratie in het stamboek 

alsmede de tarieven voor I & R dienstverlening. Dit laatste om met deze tarieven concurrerend 

te kunnen blijven met andere aanbieders in de markt.  

 

Basis voor het opstellen van de begroting is de tarievenlijst. Door het hanteren van deze 

tarieven voor 2014 kan een sluitende begroting worden gerealiseerd. 

 

Onderstaand vindt u nog een toelichting op een aantal gewijzigde en nieuwe tarieven: 

1. De tarieven voor buitenlandse leden en buitenlandse abonnees blad zijn extra verhoogd 

ter dekking van de duurdere portokosten voor zendingen buiten Nederland.  

2. Met het verkrijgen van verlenging van de erkenning als paspoortuitgevende instantie 

heeft het PVV als voorwaarde gesteld dat er geen extra kosten mogen worden gerekend 

voor het registreren van een veulen met een internationale dekbon. Dit tarief vervalt 

derhalve. In plaats hiervan komt een nieuw tarief dat 1x per jaar per (buitenlandse) 

hengst in rekening wordt gebracht ter dekking van de kosten die gemoeid zijn met het 

evt. moeten registreren van de afstamming van zo‟n hengst en het controleren van de 

status van deze hengst.  Deze kosten zullen in rekening worden gebracht aan de houder 

van de dekhengst. 

3. In verband met stijgende portokosten is een nieuw tarief toegevoegd voor het 

overschrijven van een pony op een nieuwe eigenaar waarbij ook het paspoort moet 

worden overgeschreven. Naast de hogere portokosten vergt het overschrijven van een 

paspoort ook extra handelingen. De keuze om het paspoort wel of niet op naam te laten 

zetten is aan de eigenaar van het dier.  

4. De commissie Sport&Recreatie heeft een voorstel gedaan tot invoering van een 

Sterpredicaat. Als dit voorstel wordt aangenomen, zal het tarief voor dit predicaat aan 

de tarievenlijst worden toegevoegd. 

5. Het tarief voor dekboeken van 40 stuks vervalt, deze zijn niet meer verkrijgbaar. 

6. De kosten die aan het stamboek in rekening worden gebracht voor het spermaonderzoek 

door de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht worden jaarlijks verhoogd. Om de 

doorberekening kostendekkend te houden wordt voorgesteld dit bedrag ook voor 2014 

weer te verhogen. 

7. In 2013 is een korting afgesproken met de Faculteit ten aanzien van de kosten voor een 

2
e
 sprong op dezelfde dag. Daarom kan een verlaging van dit tarief plaatsvinden. 

8. Voorgesteld wordt om het tarief voor een inspectie ten behoeve van 

afstammingscontrole te verhogen om dit tarief de werkelijke kosten die een inspecteur 

hiervoor maakt meer te laten dekken. 

9. Voorgesteld wordt om het huidige vaste bedrag van een thuiskeuring ten behoeve van 

het primeren van pony‟s te laten vervallen en te vervangen door een staffeltarief. Dit 

staffeltarief zal bestaan uit een vast basisbedrag ter dekking van de vaste kosten met 

daarnaast een tarief per deelnemende pony zoals ook per pony wordt betaald voor 

deelname aan een reguliere of nakeuring. 

10. Het inschrijfgeld voor ABOP-proeven wordt vanuit het stamboekkantoor gefactureerd 

en is derhalve toegevoegd aan de tarievenlijst. Er geldt een korting van €2,50 per pony 

wanneer met 2 of meer pony‟s wordt deelgenomen. 

11. Een tweetal al langer bestaande tarieven zijn toegevoegd aan de tarievenlijst onder 

overigen. Dit betreft de procedurekosten voor de Commissie van Beroep. Hiervan staat 

in het reglement vastgelegd dat dit bedrag jaarlijks met het prijsindexcijfer verhoogd 

wordt. Als tweede het tarief voor Vriend van Jong NSPS waarmee het Jong NSPS 

financieel ondersteund wordt om activiteiten te organiseren en de jeugd meer te 

betrekken bij het stamboek. 
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Vragen naar aanleiding van de tarievenlijst 2014: 

- Dhr. Tiemes vraagt n.a.v. punt 2 wat de extra kosten zijn voor een internationale 

dekbon.  Dhr. Bakhuizen legt uit dat het nog vaak voorkomt dat dekbonnen nog op de 

naam van de fokker staan, terwijl deze hengst al lang niet meer in het bezit is van deze 

fokker. Om dit uit te zoeken is veel werk. 

Dhr. Tiemes ziet graag deze kosten vervallen als de dekbonnen in orde zijn en er 

voldoende informatie aanwezig is. 

Dhr. Bakhuizen: de dames van kantoor hebben voorkeur voor één unaniem voorstel. 

De goedkeuring van het PVV is de grondslag voor dit tarief. De tarievenlijst moet ook 

overhandigd worden aan het PVV. De voorzitter zegt toe dit na te kijken. 

- Dhr. Vissers n.a.v. punt 10: Waarom geldt er bij een hengstenkeuring geen korting als 

er meerdere hengsten ingeschreven worden? Dhr. Bos: Dit is opgenomen omdat de 

ABOP proeven pas sinds kort worden georganiseerd. De korting is een 

stimuleringsmaatregel. 

- Dhr. Tiemes vraagt naar problemen bij het exporteren van een pony naar het buitenland. 

In dergelijke gevallen controleert de NVWA én het NSPS de papieren. Bij het NSPS 

kan het dier digitaal uitgeschreven worden, het NVWA hanteert de officiële 

documenten.   

Dhr. Kramp weet dat het NVWA alleen de chip van de pony controleert om de juistheid 

van het dier te controleren. Bij een uitvoer naar Saoedie Arabië was de VWA akkoord 

maar het NSPS niet. Het hoofdbestuur zal deze kwestie bekijken. 

- Dhr. Kramp vraagt of de kosten van de faculteit in Utrecht voor het spermaonderzoek 

ook volgend jaar verhoogd worden. Deze kosten gaan jaarlijks omhoog en worden 

doorberekend aan de leden. De verhoging is minimaal, nog niet eens het indexcijfer. 

De faculteit in Utrecht is de enige locatie welke door de verzekering geaccepteerd 

wordt. 

- Dhr. Kevelam vindt dat de kosten per buitenlandse hengst onduidelijk zijn omschreven. 

Volgens hem wordt er per buitenlands hengst per jaar € 50,- administratiekosten 

gerekend. 
 

De aanwezigen stemmen in met de tarievenlijst 2014. 

 

b. Behandeling en vaststelling van de concept begroting 2014: 

Dhr. Bos licht toe: Op pagina 17 van De Shetland Pony van oktober vindt u een verkorte 

weergave van de concept begroting voor 2014. Deze begroting sluit met een positief resultaat 

van € 42. 

De opbrengsten zullen naar schatting € 474.896 bedragen. Zoals reeds aangegeven bij de 

toelichting op de concept tarievenlijst is in de begroting voor 2014 rekening gehouden met een 

verdere terugloop van het aantal leden waarbij de verwachting is dat het aantal betalende leden 

in 2014 circa 2.615 zal bedragen.  

 

Daarnaast is rekening gehouden met een afname van het aantal te registreren dekkingen, 

vermindering van de omzet in I & R dienstverlening, lagere rente inkomsten op de 

spaartegoeden en vanwege het feit dat er in 2013 naar verwachting (nog niet alle dekkingen 

zijn verwerkt) 5.250 dekkingen zullen worden geregistreerd, waarvan in 2014 circa 60% zullen 

worden geregistreerd in het veulenboek zal dit resulteren in een lagere opbrengst voor de 

veulenregistratie. 
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De kosten zullen naar verwachting € 474.854 gaan bedragen. Door afname van de aantallen 

dieren voor de veulenregistratie en I & R zullen de directe kosten daarvan lager zijn. Overigens 

is het gebruik van goedkopere transponders in 2012 en 2013 gestopt vanwege 

toepassingsproblemen. Voor de kosten van de te gebruiken transponders zijn derhalve weer de 

“oude “ tarieven gehanteerd in de begroting (tarieven van 2012) 

 

Met de uitgever van ons blad is een nieuw contract afgesloten. Het oude contract loopt per 

einde 2013 af. Met het afsluiten van dit nieuwe contract (voor 3 jaar) is een kostenbesparing 

gerealiseerd van circa € 10.000 per jaar waarbij natuurlijk wel in ogenschouw moet worden 

genomen het afnemend aantal lezers van het blad. 

 

De verwachting van het Hoofdbestuur is dat op enig moment wanneer de economische crisis 

het hoofd zal zijn geboden er een stabilisatie plaats zal vinden ten aanzien van het aantal leden 

en de omvang van de dienstverlening. Volgens de media zijn er inmiddels tekenen van 

economisch herstel, of dit direct van invloed zal zijn op het gebeuren binnen onze vereniging is 

onzeker. 

 

De volgende vragen worden gesteld n.a.v. de begroting 2014: 

- Dhr. Vissers: de keuringskosten van de hengstenkeuring worden hoger begroot als vorig 

jaar. De rekening is ook hoger. Hoe kan dit? Dhr. Bos: er is rekening gehouden met een 

hoger bedrag aan kosten voor de hengstenkeuring. In 2012 is er teruggegaan naar 2 

dagen waardoor er een positief resultaat is ontstaan. Dit is dit jaar niet meer van 

toepassing. Ook waren er in 2012 meer hengsten ingeschreven. 

- Dhr. Mehagnoul: Hoewel de economie aantrekt moet nog maar blijken of het ledental 

niet verder achteruit gaat. Hij vindt de positieve verwachting te hoog gespannen. Hij 

ziet wel tariefsverhogingen maar geen structurele bezuinigingen. Hij is van mening dat 

de dienstverlening misschien wat minder kan worden om zo de kosten te verminderen. 

Dhr. Bos: De overwegingen van het HB zijn toegepast in de begroting. Er kan wel 

gesneden worden maar de vereniging moet ook aantrekkelijk blijven. Het NSPS heeft 

een aantal nieuwe verplichtingen gekregen i.v.m. de erkenning. Er wordt nog geen 

aanspraak gemaakt op de reserves. Er is een bezuiniging van € 10.000,- euro 

gerealiseerd op een grote kostenpost door een nieuw contract met de uitgeverij van „De 

Shetlandpony‟. 

Dhr. Mehagnoul vindt “De Shetlandpony” erg luxe, mag van hem ook wel wat minder.  
 

De begroting wordt middels applaus goedgekeurd. 

De voorzitter dankt de heer Bos voor zijn geboden ondersteuning. Hij wordt node gemist.  

Dhr. Bos hoopt niet dat de dilemma‟s van de penningmeester er de oorzaak van zijn dat er nog 

geen opvolger is gevonden. Hij vond het altijd een uitdaging om een kostendekkende 

exploitatie te realiseren. 

 

8. Voorstellen 

 
Statutenwijziging 

Het bestuur stelt voor om in de statuten van het Nederlands Shetland Pony Stamboek artikel 8 

en artikel 23 te wijzigen: 

 

Artikel 8: Einde lidmaatschap 
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Lid 3. Opzegging door het NSPS geschiedt door het hoofdbestuur. Het NSPS kan het 

lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Opzegging door het NSPS kan 

geschieden wanneer:  

a. het lid zijn verplichtingen tegenover het NSPS niet of niet tijdig nakomt, waaronder - 

doch niet uitsluitend - die van artikel 5; 

b. het lid de belangen van het NSPS of van de fokkerij van Shetland pony‟s   

schaadt;  

c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap  

stellen. 

 

Het bestuur stelt voor sub b aan te vullen als volgt: 

b. het lid de belangen van het NSPS of van de fokkerij van Shetland pony‟s   

schaadt; Onder het schaden van belangen van het NSPS wordt in dit kader in ieder geval 

verstaan, indien het lid als oprichter, bestuurder of in elke andere hoedanigheid is 

betrokken bij een rechtspersoon en/of samenwerkingsverband dat een vergelijkbare 

doelstelling nastreeft als het NSPS. 

  
Artikel 23: Toegang en werkwijze ledenadviesraad 
Lid 2. De vergaderingen van de ledenadviesraad worden geleid door de voorzitter die in deze 

functie uit en door de leden van de ledenadviesraad bij meerderheid van stemmen is verkozen.  

 

Het bestuur stelt voor dit lid als volgt te vervangen: 

Lid 2. a. De vergaderingen van de ledenadviesraad worden geleid door de voorzitter.  

b. De voorzitter wordt gekozen uit en door de leden van de ledenadviesraad bij twee/derde 

meerderheid van stemmen.  

Het voorzitterschap van de ledenadviesraad is niet verenigbaar met enige functie binnen het 

NSPS, met uitzondering van een functie binnen een fokvereniging.  

Voor de afgevaardigde die is verkozen tot voorzitter zal door de betreffende fokvereniging een 

nieuwe afgevaardigde en reserveafgevaardigde worden gekozen.  

Na aanvaarding van het voorzitterschap van de ledenadviesraad eindigt derhalve de functie als 

fokverenigingsafgevaardigde binnen de ledenadviesraad.  

c. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Hij is tweemaal herbenoembaar 

voor eenzelfde periode.  

Nadat een voorzitter aansluitend gedurende negen jaar in functie is geweest, kan hij nadien niet 

eerder wederom tot voorzitter van de ledenadviesraad worden benoemd dan nadat een 

daaropvolgende periode van drie jaar is verstreken. Alsdan is het in het eerste en tweede zin 

bepaalde wederom van toepassing. 

 

Vragen n.a.v. de voorgestelde statutenwijzigingen: 

- Dhr. Mehagnoul vraagt of er voor elke misdraging nu een statutenwijziging komt.   

Dit wordt zeker niet de gewoonte, volgens dhr. Bakhuizen, maar dit keer was er alle 

aanleiding voor. Ook zijn de wijzigingsvoorstellen samengevoegd zodat de statuten in 

één keer aangepast kunnen worden. 

 

b.     Uitbreiding predikaten met het STER predikaat (=Sport Preferentschap) 
Om een verdere verbinding van Fokkerij en Sport te realiseren stelt het bestuur op voorspraak 

van de Commissie Sport & Recreatie en in samenwerking met de Fok Technische Commissie 

voor, om de huidige predikaten uit te breiden met het STER Predikaat (= Sport Preferentschap) 

De uitwerking van het voorstel is in dit nummer van “De Shetland Pony” afgedrukt. 
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Mevr. Dijk geeft een korte toelichting op het STER-predikaat: 

 Het voorstel is iets gewijzigd na de behandeling in de LAR in september. De LAR stelde voor 

om een apart sportpreferentschap in het leven te roepen, zoals afgedrukt op pag. 18 van de 

Shetlandpony.  

 

9. Mededelingen van het bestuur 

 

Wijziging termijn indienen bezwaar. 

Op diverse momenten wordt gesproken over de mogelijkheid om tot 14 dagen na het 

verschijnen van de Shetland Pony bezwaar te kunnen aantekenen. 

Hoewel het nog steeds de intentie is om een ieder de laatste donderdag van de maand van de 

Shetland Pony te voorzien, moeten we vast stellen dat de bezorging niet altijd even punctueel 

is. 

Op grond daarvan heeft het bestuur besloten deze termijn te wijzigen in: 

Bezwaar kan worden ingediend tot de 15
e
 van de maand volgend op de uitgifte  van de 

Shetland Pony. 

 

Hengstenkeuring. 

- Tijdens de Hengstenkeuring op 12 en 14 december heeft het bestuur, in verband met de 

gezondheidsproblemen van de heer Dalemans, de heer Remmen bereid gevonden, 

gedurende de periode dat onze veterinair-adviseur de heer Schutte nog bezig is met de 

veterinaire keuring, ons jury korps in voorkomende gevallen te adviseren. 

- In overleg, en in samenspraak met ons jury team, is besloten om hengsten welke niet 

doorgaan naar de derde bezichtiging, dan wel tijdens de derde bezichtiging worden 

verzocht de baan te verlaten, te voorzien van commentaar van de voorzitter van de Jury.  

- In het kader van beheersing van de kosten heeft het bestuur nog een kritisch naar het 

verstrekken van uitnodigingen gekeken, en daarin enige aanpassingen doorgevoerd. 

- In Mariënheem is het in het totale complex verboden te roken. De aanwezigen worden 

dringend verzocht gebruik te maken van het aanwezige „rookhok‟.  

 

De internationale keuring 2014 zou in Frankrijk gehouden worden. Om financiële redenen gaat 

dit niet door. Finland onderzoekt de mogelijkheden om de internationale keuring 2015 te 

organiseren. Daarna wordt de keuring om de drie jaar georganiseerd. In 2018 viert Denemarken 

het 50-jarig jubileum en wil dit combineren met een internationale keuring.  

 

Het sinds enige tijd om kostentechnische redenen afgeschafte „kerstboomboek‟ wordt node 

gemist. Er wordt momenteel in samenwerking met CR Delta onderzocht of het mogelijk is dit 

boek digitaal weer in ere te herstellen. 

 

Procedures tegen het NSPS. 

Zo u weet heeft het SPA in of wel de heren Mathijssen en Ruis, het NSPS gedagvaard op grond 

van de opzegging van het lidmaatschap van het NSPS, daarnaast hebben eerder genoemden een 

bezwaarprocedure in beroep aangespannen tegen het PVV, inzake de aan ons verleende 

erkenning. 

Naast het feit dat deze activiteiten, van uw bestuur veel energie kosten, gaat dit tevens gepaard 

met onkosten welke wij gedwongen zijn te maken. 

Voor zover dat mogelijk is, wordt e.e.a. zonder tussenkomst van derden afgehandeld, maar er 

doen zich situaties voor waarin wij gedwongen zijn deskundigheid in te huren. 

Afgelopen woensdag heeft er een zitting plaatsgevonden, de uitspraak zal op de website 

vermeld worden. 
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Uitslag stemming en verkiezingen: 

Er zijn 149 uit te brengen stemmen. 

- Het fokplan is met 122 voor-stemmen aanvaard. 

- Benoeming lid van de kascontrolecommissie: Mevr. M.G.T. Janssen te Groesbeek is 

unaniem verkozen. 

- Benoeming lid van de commissie van Beroep: 

Dhr. J. van Beek te Breda: 133 voor-stemmen en dhr. Bos te Weteringbrug 139 voor-

stemmen. 

- De statutenwijziging betreffende  het lidmaatschap: 131 voor-stemmen. 

- De statutenwijziging betreffende de werkwijze van de LAR: 126 voor-stemmen. 

- Uitbreiding predikaten met het STER-predikaat: 126 voor-stemmen. 

 

 

10. Machtiging aan het bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen 

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

De vergadering stemt hier mee in. 

 

11. Rondvraag 

- Dhr. Welling: Hoe komt de planning van het jurykorps voor premiekeuringen tot stand? 

Dhr. Remmen had toch afscheid genomen? Dhr. Kloosterman: maakt een voorstel voor 

planning juryleden welke dan door het bestuur wordt bekrachtigd. Dhr. Remmen is als 

vrijwilliger actief, zo ook tijdens de hengstenkeuring, zoals bij de mededelingen al is 

aangegeven. Op 12 en 14 december zal tevens een nieuw gezicht aanwezig zijn: mevr. 

Ten Bouwhuis. 

- Dhr. Mehagnoul: In de LAR vergadering is gesproken over het opheffen van de LAR en 

hij vraagt naar de mening hierover van het HB. Het was een vraag van dhr. van de 

Brink, die een voorstander is van een ledenraad, volgens dhr. Wouters. Er is verder niet 

over gesproken. Het is ook niet aan het HB om er verder mee te gaan.  

- Dhr. Mehagnoul is zeer content met de locatie van vandaag. Ook financieel is dit een 

aantrekkelijk vergaderpunt. 

- Dhr. Kramp komt nog terug op het spermaonderzoek. Is het HB bereid om een second 

opinion toe te staan bij een aantal hengsten om zo duidelijkheid te krijgen? De 

voorzitter zegt toe dat dit in de FTC besproken zal worden. 

- Dhr. Hakkert geeft aan ook voorstander te zijn van een ledenraad. Ook hij is bijzonder 

te spreken over de locatie van deze vergadering en over het ochtendprogramma. 

- Dhr. van Wanrooy was ook blij met de uitleg van hedenochtend. Hierdoor worden de 

ogen van de hengstenhouders extra geopend.  

- Dhr. van Beek heeft vorig jaar voorgesteld punt 7 van de agenda, de aanpassing van de 

reglementen, op te schorten. Dit kon toen niet in verband met de goedkeuring door het 

PVV. Kan dit nu wel?. Dhr. Bakhuizen: in lopende procedures moet er niet aan 

gesleuteld worden. 

 

- Dhr. van Beek: er waren fokkersavonden georganiseerd om te discussiëren. Het kwam 

er volgens hem op neer dat er voorstellen van het bestuur neergelegd werden waarna er 

niks met de opmerkingen word gedaan. Nu is het besluit genomen. Dhr. Bakhuizen: de 

voorstellen zijn opgesteld door het HB en herschreven op punten door het PVV. Nu is 

het akkoord. Wijzigingen geven op dit moment problemen. Via de LAR zou een 

procedurewijziging ook aangedragen kunnen worden. 
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- Dhr. van Beek: de mini-mini: er is al 2 jaar toegezegd dat daar een aparte rubriek voor 

zou komen. Hij zou graag zien dat dit van bovenaf opgelegd wordt. Dhr. Bakhuizen: het 

is een zaak van de fokverenigingen. In het kader van dierenwelzijn is het van 

overheidswege niet toegestaan om nog een kleinere maat te promoten.  

- Dhr. van Beek: Gevraagd wordt om in de toekomst de fokkersavonden te notuleren en 

publiceren. 

- Dhr. van Beek: zou graag de stand van de hengsten in mijn NSPS na elke keuring in 

kunnen zien. Het HB zal navragen of dit mogelijk is. 

- Dhr. Wouters vraagt of de sheets met informatie van vanochtend ook beschikbaar 

komen. Dhr. Bakhuizen: deze worden aangepast en binnenkort op de site gepubliceerd. 

Ook zal er in de toekomst deels aandacht geschonken kunnen worden in „De 

Shetlandpony‟.  

 

12. Sluiting 

De voorzitter dankt allen voor de aanwezigheid en inbreng. Indien wenselijk zal er in de 

toekomst vaker een presentatie gehouden worden voorafgaande aan de vergadering. 

 

  

 

 

 

 


