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

het NSPS op: 

Zaterdag 23 november 2013 in een zaal bij 

Van der Valk Hotel Duiven, Impuls 2, 6921 RK Duiven 
 

 

LET OP !!!!! GEWIJZIGDE VERGADERLOCATIE 
 

Voorafgaand aan de vergadering zal om 9.30 uur een presentatie gehouden 

worden over de onderwerpen verwantschap en spermaonderzoek. 

 

1. Presentatie door dhr. B. Ducro en mevr. A. Schurink van Universiteit 

Wageningen over inteelt en verwantschap bij Shetland pony’s. 

 

2. Toelichting door dhr. A. Zandee over Bloedvoering / Spermakwaliteit 

 

Na een korte lunchpauze 

 

AGENDA (aanvang 12.00 uur) 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

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

 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 april 2013 

 

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

„nieuws archief mei 2013‟ en is vandaar te downloaden. 

Degene 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. Aanvulling fokplan 2005 

 

De tekst van aanvulling fokplan 2005 is gepubliceerd op de website van het NSPS 

onder de knop „LAR, stukken bij de agenda‟ en is vandaar te downloaden. 

Degene die niet van de website gebruik maken en de tekst op papier willen 

ontvangen, kunnen dit kenbaar maken bij het Stamboekkantoor waarna toezending 

zal volgen. 

 

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. 

 

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 is 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 

 

a.   Behandeling en vaststelling van de concept Tarievenlijst 2014 

 

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 2014  

 

De samenvatting van de concept Begroting 2013 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 2014 

overeenkomstig het neergelegde concept. 

 

8. Voorstellen 

 

a. 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 

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. 

 

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. 
 

9. Mededelingen van het bestuur 

 

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

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

 

11. Rondvraag 

 

12. Sluiting 

 

 

 

Routebeschrijving: 

Van der Valk Hotel Duiven is gelegen aan de A12 

 

Vanuit Den Haag / Utrecht 

Via de A12 rijdt u richting Oberhausen tot afslag Duiven/Zevenaar-west, afrit 28.  

Vanuit Oberhausen 

Via de A12 rijdt u richting Arnhem tot afslag Duiven/Zevenaar-west, afrit 28.  



Vanuit Den Bosch / Eindhoven 

Via de A50 rijdt u richting Arnhem/Nijmegen, tot de aansluiting met de A12. Rechts 

aanhouden en neem de A12 richting Arnhem/Oberhausen. U volgt deze weg tot 

afslag Duiven/Zevenaar-west, afrit 28.   

Vanuit Rotterdam / Tiel 

U volgt de A15 richting Nijmegen tot de kruising met de A50. U neemt de afslag A50 

richting Apeldoorn/Doetinchem tot de aansluiting met de A12. U volgt deze weg tot 

afslag Duiven/Zevenaar-west, afrit 28. 

Vanuit Zwolle / Apeldoorn 

Via de A50 rijdt u richting Arnhem/Nijmegen, tot de aansluiting met de A12. Rechts 

aanhouden en neem de A12 richting Arnhem/Oberhausen. U volgt deze weg tot 

afslag Duiven/Zevenaar-west, afrit 28. 

Vanuit Hengelo / Deventer 

U volgt de A1 richting Amsterdam/Apeldoorn/Arnhem. Bij de kruising met de A50 

houdt u richting Arnhem aan. U volgt deze weg tot afslag Duiven/Zevenaar-west, 

afrit 28. 

Bij afrit 28 

Aan het einde van deze afrit gaat u bij de stoplichten rechtsaf. Bij de eerstvolgende 

stoplichten gaat u nogmaals rechtsaf, vervolgens neemt u de eerste afslag rechts en 

bent u gearriveerd bij het hotel. 

 

 


