
 

 

Algemene ledenvergadering NSPS               
 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het 
NSPS op zaterdag 26 november 2016 vanaf 10.30 uur in een zaal van Van der Valk 
Hotel Duiven, Impuls 2, 6921 RK Duiven 
 

Agenda 
 
1. Opening 

 
2. Presentatie 
 

Het keuringsklaar maken en het in showconditie brengen van uw pony  
door Dhr. A.J. Dijkstra te Laren. 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
4. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen 
 
5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 juni 2016 

 
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. 

 
6. Benoemingen en verkiezingen 
 
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. 
 
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. 
 
 



 

 

c. Voordracht inzake benoeming van leden van de Commissie van Beroep 

 
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 
 
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 
 
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 
 



 

 

7. Financiële zaken 
 

a.   Behandeling en vaststelling van de concept Tarievenlijst 2017 
 

De tarievenlijst, inclusief toelichting, is in het oktober nummer van “De Shetland Pony” 
afgedrukt. Het Bestuur stelt voor de tarievenlijst vast te stellen overeenkomstig het 
gepresenteerde concept. 
 
Op 27 oktober 2016 besproken in de LAR-vergadering en voorzien van een positief advies. 

 
b.   Behandeling en vaststelling van de concept Begroting 2017  

 

De samenvatting van de concept Begroting 2017 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 Bestuur stelt voor over te gaan tot vaststelling van de begroting 2017 overeenkomstig 
het neergelegde concept. 
 
Op 27 oktober 2016 besproken in de LAR-vergadering en voorzien van een positief advies. 
 

8. Presentatie 
Aandachtspunten voor de stamboekopname inspectie. 
door Mevr. S.D. Scheiberlich te Uddel 

 

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 besproken in de LAR-vergadering en voorzien van een positief advies. 

 
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. 



 

 

 
c. Aanpassen voorwaarden sport predicaten 
 
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 werkelijk 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 besproken in de LAR-vergadering en voorzien van een positief advies. 

 
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 besproken in de LAR-vergadering 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 


