
 

 

Algemene ledenvergadering NSPS               
Nav de te houden LAR vergadering dd 29 oktober 2015 is de concept agenda en bijbehorende bijlages nog aangepast. In de nu gepubliceerde 
definitieve agenda worden tevens de adviezen van de LAR opgenomen. 

 

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

op zaterdag 28 november 2015 vanaf 10.30 uur in een zaal van Van der Valk Hotel 

Duiven, Impuls 2, 6921 RK Duiven 

 

Agenda 
 

1. Opening 

 

2. Presentatie “op goede voet”,  door Drs H. Schutte 

 

3. Uitleg stroomschema fokplan door A. M. Dijk – van Delden 

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

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

 

6. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 April 2015 

 

De tekst van het verslag is gepubliceerd 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. 

 

7. Benoemingen en verkiezingen 

 

a. Verkiezing lid van het HB 

 

Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn de volgende leden van het hoofdbestuur: 

Dhr. J. Hermsen. Hij beheert binnen het NSPS de portefeuille foktechnische zaken.  

Mevr. C. Vriens. Zij is secretaris van het NSPS. 

Reglementair aftredend en door persoonlijke omstandigheden niet herkiesbaar dhr. W. 

Kloosterman. 

 

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

HB functie voor: 

Dhr. J. Hermsen te Beuningen.  

Mevr. C. Vriens te Udenhout 

 
b. Voordracht inzake benoeming van een lid van de kascontrolecommissie 

 

Binnen de kascontrolecommissie is reglementair aftredend en herbenoembaar dhr. K  

Arts. 

 

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

dhr. K. Arts te Berghem 

 
 



 

 

c. Voordracht inzake benoeming van een lid van de Commissie van Beroep 

 

Binnen de Commissie van Beroep zijn reglementair aftredend en tevens 

herbenoembaar dhr. J.G.W. Kuipers en A.R. Zandee. 

 

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

dhr. J.G.W.  Kuipers te Losser 

dhr. A.R. Zandee te Schalkwijk. 

 
d. Voordracht inzake benoeming van een lid van de Foktechnische commissie 

 

Binnen de foktechnische commissie is reglementair aftredend en tevens 

herbenoembaar dhr  P.L.M.J. Bonants 

 

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

dhr  P.L.M.J. Bonants te Smakt 

 

Daarnaast is reglementair aftredend en niet herbenoembaar dhr Y.J. Muller te 

Groenekan 

Het hoofdbestuur draagt ter verkiezing voor de vrijkomende positie binnen de 

foktechnische commissie voor de statutaire periode van 3 jaar voor 

dhr. C. Hilhorst III te Amersfoort 

 

8. Financiële zaken 

 

a.   Behandeling en vaststelling van de concept Tarievenlijst 2016 

 

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 29 oktober 2015 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 

 

b.   Behandeling en vaststelling van de concept Begroting 2016  
 

De samenvatting van de concept Begroting 2015 is in het oktober  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. 

 
Op 29 oktober 2015 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 

 

9. Voorstellen 

 

a. Wijziging competitiereglement enkel- en tweespan 
 

Het bestuur stelt voor om het competitiereglement enkel- en dubbelspan uit te breiden 

met voorwaarden voor deelname met een driejarige pony.  

 

1. Pony’s van drie jaar mogen maximaal 3 keer in een concoursrubriek uitkomen, zij 

mogen slechts aan 1 rubriek per dag deelnemen. 



 

 

2. Pony’s van 3 jaar kunnen geen competitienummer aanvragen en ontvangen geen 

competitiepunten 

 

De volledige reglementen zijn na te lezen op de site of op te vragen bij het stamboekkantoor. 

 
Op 29 oktober 2015 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 

 

b.  Wijziging keuringsreglement artikel 5 Uitgangspunten voor de beoordeling van 

pony’s bij keuringen 

 

Ter verduidelijking van artikel 5 van het keuringsreglement wil het hoofdbestuur lid c als 

volgt toevoegen; 

 

c.Ter keuring kunnen enkel worden aangeboden nakomelingen welke geboren zijn uit een in 

het stamboek opgenomen moeder en een in het stamboek opgenomen vader met 

geregistreerde deklicentie. 

 
Op 29 oktober 2015 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 

 

c. Wijziging Statuten Vereniging; Artikel 13 en 21 

 

Naar aanleiding van geschillen binnen enkele fokverenigingen stelt het hoofdbestuur 

aanpassingen voor in de Statuten welke moeten leiden tot meer duidelijkheid over de naleving 

van de Statuten. 

 

Atikel 13; lid 6 
6.Elke fokvereniging wordt geleid door een fokverenigingsbestuur. 

 

Het hoofdbestuur stelt voor Artikel 13, lid 6 als volgt aan te vullen; 
 

6.Elke fokvereniging wordt geleid door een fokverenigingsbestuur, waarvan alle bestuursleden lid 

zijn van het NSPS. 

 

Artikel 21; lid 1 

1.De ledenadviesraad bestaat uit door de fokverenigingen gekozen meerderjarige - afgevaardigden 

die in de ledenadviesraad hun fokvereniging vertegenwoordigen. 

 

Het hoofdbestuur stelt voor Artikel 21; lid 1 als volgt aan te vullen; 
 

1.De ledenadviesraad bestaat uit door de fokverenigingen gekozen meerderjarige NSPS leden, die 

in de ledenadviesraad hun fokvereniging vertegenwoordigen. 

 
Op 29 oktober 2015 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 

 

10.  Mededelingen van het Bestuur 

 

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

voorzover van toepassing, in reglementen vast te leggen 

 

12.  Rondvraag 

 



 

 

13.  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 

 


