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Verslag Ledenadviesraad 29 maart 2018 te Heteren 
In dit verslag zullen afkortingen gebruikt worden. Ledenadviesraad = LAR, Hoofdbestuur van 
het NSPS = HB Algemene ledenvergadering = ALV, voorzitter LAR = vz.,Hengstenkeuring = 
HK. 

 
Aanwezig: Onafhankelijk voorzitter H. Schouls. 
25 stemgerechtigden Leden: 
A.R. Boer (Drenthe Noord), P.L.M.J. Bonants (Limburg), L. Both (Meerkerk e.o.), G. van den 
Brink (Zuid Holland West), E. Molenkamp-Eysink (Twente), W van de Put (Noord West 
Betuwe), J. van Dongen-Dirven (Heusden en Altena), J. Damen (Midden Brabant),  P. Feiken 
(Groningen), N. den Hartog (West Betuwe), H. Hamer (West Overijssel + Flevo),), F. 
Schouten (Midden Betuwe), S. Horenga (Westerkwartier), F. van Schie (Drenthe Zuid), N. de 
Louw (Oost Brabant), R. Molenkamp (IJsselstreek)vanaf agendapunt 7, B. Plender (Friesland), M. 
Broens (Maas en Waal), J.A. v.d. Broek (Hart van Brabant), E. Termeer (Bommelerwaard), 
H. Jacobse (Zeeland), IJ. Muller (Utrecht), P. Jansen (Over Betuwe), J. van Kuijk – de Beier 
(West Brabant), A. Blonk (Noord Holland). 
 
HB leden: 
A. Dijk-v. Delden (vz. NSPS), H. Leijzer, J. Jansma, D. van Nuland, W Termeer 
 
Afwezig: F. Boot (Oost Veluwe),  
Publieke tribune: 2 personen 
 
Notulist: C. Vriens 

 

1.  Opening en vaststellen agenda 
     De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2.  Presentielijst 

Er is een afmelding van Oost Veluwe, dhr. Molenkamp zal door verkeersdrukte later 

aansluiten. 

 

  3.  Mededelingen/ingekomen stukken 

Het ingekomen stuk van IIsselstreek wordt behandeld bij agendapunt 8. 

Het ingekomen stuk van Zuid Holland West wordt meteen toegelicht door dhr. v.d 

Brink. In de fokvereniging is de wens uitgesproken te zoeken naar een manier de HK 

aantrekkelijk en compact te houden zodat de interesse van de bezoekers beter  

vastgehouden kan worden. Afgelopen HK was de vrijdag niet goed gevuld en de 

zaterdag veel te lang. Het ingebrachte punt krijgt de nodige bijval vanuit de 

vergadering. 

Mw. Dijk – v. Delden zegt dat er binnen de organisatiecommissie al over gesproken 

is. Er staat een vergadering met HB en organisatiecommissie gepland, zal het punt 

nogmaals meenemen naar de bespreking met de HK organisatie commissie. 

 

  4.  Verslag vergadering 26 oktober 2017 Duiven  
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Dhr. v.d. Brink wijst er op dat het punt sperma tav het preferentschap (punt 11 van 

het verslag) gekoppeld moet worden aan de uitkomst van agendapunt 10 van de 

huidige  agenda. 

 

5.    Presidium  

Aftredend en opnieuw verkiesbaar binnen het presidium zijn B. Plender en J. van 

Dongen- Dirven. 

Vz. vraagt de vergadering of iemand het noodzakelijk vindt schriftelijk te stemmen of 

beide presidiumleden kunnen worden herverkozen. Niemand vindt schriftelijk 

stemmen noodzakelijk, waarmee B. Plender en J. van Dongen- Dirven worden 

herverkozen voor de komende drie jaar. 

Daarnaast merkt vz. op dat hij 3 X 3 jaar zitting heeft als voorzitter van de LAR en per 

juni zal aftreden. Tijdens de juni LAR vergadering zal een nieuwe vz. verkozen 

moeten worden. Vz. verzoekt kandidaten zich te melden. 

 

 6.  Jaarrekening 2017 

Vz. Vraagt het HB of er behoefte is nog een toelichting te geven. Dhr. Jansma is van 

mening dat de beschreven toelichting voldoende is. 

 

Vanuit de vergadering zijn enkele vragen / opmerkingen. 

Er wordt een opmerking gemaakt over de toename personeelskosten. Wanneer de 

cijfers van 2016 naast die van 2017 worden gelegd is er een verklaring te vinden in 

de uitgekeerde ziekengelden aan een medewerker. Gevraagd wordt volgende keer 

dit soort redenen mee te verwerken in de toelichting zodat het verschil herkenbaar 

wordt voor iedereen. 

Gevraagd wordt naar de toename van debiteuren. Dhr. Jansma geeft aan dat het een 

incidentele zaak betreft en wil niet diep ingaan op de kwestie. Het lijkt echter dat de 

vraag niet goed begrepen is, er wordt gevraagd naar de debiteuren en niet de 

crediteuren. Toename debiteuren heeft vooral te maken met de te innen dekgelden 

die in december nog niet binnen zijn. Gevraagd wordt of het vaak dezelfde leden 

betreft die een betalingsachterstand hebben. Het antwoord van de penningmeester is 

bevestigend. 

Door verschillende aanwezigen worden de kosten HK ter sprake gebracht. Er wordt 

gevraagd naar meer inzicht in de post consumpties en slotbuffet en het aantal 

personen die door deze post worden voorzien van een hapje en drankje. Ter 

discussie wordt gesteld het aantal personen dat op de ere tribune zitting kan nemen. 

Mw. Dijk – v Delden geeft aan dat het kosten betreft van de 4 HK dagen tezamen. Bij 

het slotbuffet sluiten naast medewerkers ereleden, leden van verdiensten en 

genodigden aan, onder de genodigden 10 tot 15 buitenlandse gasten. 

Het HB heeft tevens gemerkt dat door het slechte weer er een vermindert aantal 

bezoekers is geweest wat een vermindering van inkomsten heeft gegeven. 

Door de aanwezigen wordt opgemerkt dat de netto kosten van de HK gestegen zijn, 

men pleit voor het kostendekkend houden van de HK. De netto kosten 

hengstenkeuring zijn 3 keer zo hoog geworden namelijk van 2169 naar 6997.   

Het HB zegt toe er naar te streven tijdens de ALV een toelichting te geven van de € 

2000,-- toename van uitgaven. 

 

Conclusie: De LAR geeft een positief advies op de jaarrekening 2017 
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7.   Voorstel voor aanvullend tarief in de tarievenlijst 

Voorgesteld tarief betreft € 27,50 voor buitenlandse pony’s die langer dan 3 maanden 

in Nederland verblijven en volgens de nieuwe verordening in de 

stamboekadministratie moeten worden opgenomen. 

Het betreft geen importheffing omdat de pony niet wordt geïmporteerd maar tijdelijk in 

Nederland verblijft. Ook is er geen sprake van een nieuw paspoort of verandering van 

eigenaarschap. 

Gevraagd wordt hoe gehandhaafd zal worden dat leden de pony op laten nemen in 

de administratie. Duidelijk is dat handhaving niet bij het NSPS maar bij het RVO ligt. 

 

Het HB zegt toe het tarief duidelijk toe te lichten tijdens de ALV en nogmaals uit te 

zoeken hoe de registratie er concreet uit gaat zien. 

 

Conclusie: De LAR geeft een positief advies op het voorgestelde tarief 

 

8.   Twee fokplannen( een versoepelde en een nieuw) 

Vz. licht toe dat het niet geven van een advies op dit punt tot stand is gekomen in een 

overleg tussen HB en presidium. De mening is dat alle leden hun mening hebben 

kunnen geven tijdens de fokkersavonden en dat het nu aan de ALV is een besluit te 

nemen. 

Aan reacties voorafgaand aan de vergadering heeft vz. gemerkt dat het in den lande 

nogal wat discussie heeft opgeleverd dat er geen advies gevraagd wordt. Vz vraagt 

de aanwezigen een reactie op de procedure alvorens over te gaan tot de inhoudelijke 

reacties. 

Een deel van de aanwezigen is van mening dat op deze manier de visie van de LAR 

buiten spel wordt gezet, de LAR wordt ondermijnd. Opgemerkt wordt tevens dat de 

agenda ALV niet correct is opgesteld tav van dit punt. Overigens vinden enkele 

aanwezigen dat het een gemis is dat de leden tijdens de ALV niet tegen kunnen 

stemmen. 

Gevraagd wordt of de FTC akkoord is met de voorliggende plannen. 

 

HB geeft aan de agenda ALV nog aan te passen om duidelijkheid te geven in de 

keuzemogelijkheden. 

Verder wordt opgemerkt door mw. Van Nuland dat in de FTC beide plannen zijn 

besproken en hoewel er natuurlijk persoonlijke meningen blijven, de FTC beide 

plannen ondersteund om voor te dragen tijdens de ALV. 

 

Vz. Vraagt houdt een stemming over de procedure. Slechts 11 van de 25 aanwezigen 

stemgerechtigde zouden een advies uit willen brengen. Het agendapunt blijft 

procedureel gehandhaafd zoals vermeld op de agenda. 

 

Na de pauze wordt inhoudelijk gesproken over de fokplannen. Iedere aanwezige 

geeft een reactie namens de fokvereniging. In deze notulen wordt een verzameling 

van de reactie weergegeven. 

5 verenigingen zijn met meerderheid voor de versoepeling 

2 verenigingen zijn unaniem voor het nieuwe fokplan 

2 vereniging zijn verdeeld over de plannen. 



4 
 

9 verenigingen hebben het inhoudelijk niet binnen de fokvereniging besproken omdat 

dit niet gevraagd wordt in de voorbereiding van dit agendapunt of zijn niet bijeen 

gekomen zijn. 

2 verenigingen pleiten voor handhaven van het huidige fokplan, omdat de voorstellen 

te weinig insteken op selectie. 

1 vereniging vindt de voorstellen niet passend maar zijn ook niet tevreden met het 

huidige fokplan. Men zou nog meer vrijheid voor de fokkers willen en dmv promotie 

mogelijkheden de selectie vormgeven. Anderen vinden voorliggende plannen niet 

echt fokplannen omdat ze te makkelijk te manipuleren zijn. 

 

Na de bespreekronde blijven nog enkele vragen over. 

Gevraagd wordt of voorliggende plannen de toetsing van het RVO zullen doorstaan. 

Mw. Van Nuland geeft aan dat het RVO betrokken is geweest bij de concept plannen 

die tijdens de fokkersavonden zijn gebruikt. Ze gaat er vanuit dat er geen obstakels 

zijn ontstaan tijdens de aanpassingen die nu zijn verwerkt. 

Opgemerkt wordt dat het 5 punten systeem verwijderd is uit het voorstel, wat is de 

reden hiervoor. Dhr. Leijzer licht toe dat het plan ook besproken is onder de 

juryleden, deze geven weinig tot geen steun aan de invoering van het 5 punten 

systeem. 

Gevraagd wordt naar de promotiemogelijkheden voor de Basislicentie-hengsten. 

Deze blijven bestaan binnen het fokplan waarin een hengst de licentie heeft 

verkregen. 

Tot slot merkt mw. Van Nuland op dat ze nog op enkele onduidelijkheden is gewezen 

in het versoepelde plan, die worden aangepast. De aangepaste versie wordt 

gepubliceerd op de site van het NSPS.  

 

9.  Agenda ALV van het NSPS 5 mei 2018 

Een aantal agenda punten van de ALV zijn op de agenda van de LAR al besproken of 

komen nog aan de orde. 

 

Punt dat nog wel aan de orde gesteld wordt is het veterinair protocol. Gevraagd wordt 

of de aanpassing tot stand is gekomen nav een incident. Mw. Dijk – v Delden geeft 

toe dat een situatie tijdens de laatste HK de omissie in het protocol aan het licht heeft 

gebracht. Het HB is van mening dat ze haar leden hier over moet informeren dat, in 

tegenstelling tot hetgeen gesuggereerd in de reglementen, het huidige protocol niet in 

lijn is met de Europese afspraken. Als de leden een strengere handhaving willen dan 

in de ons omringende landen, dan is dat prima. 

Er wordt opgemerkt dat er een medisch verschil is tussen enkelvoudige en bilaterale 

cataract, dit zou zonder bespreking met de leden aangepast kunnen worden. 

HB is van mening dat het voorgelegd moet worden aan de leden omdat het is 

vastgelegd in de reglementen. 

Gevraagd wordt of de spermakwaliteit ook onder de Europese afspraken vallen. HB 

geeft aan dat slechts het formaat van de testikels onder de Europese veterinaire 

afspraken vallen. 

Opgemerkt wordt dat het nakomen van de Europese afspraken, gemaakt tijdens de 

ISPC vergadering, vaker slecht verloopt. 

Uit een stemming blijkt dat de ruime meerderheid van de aanwezigen zich kan vinden 

in de aanpassing van het veterinair protocol. Geadviseerd wordt wel om tijdens de 
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ALV een medische toelichting te geven om duidelijk het verschil aan te geven tussen 

een erfelijke afwijking of een opgelopen schade aan het oog. 

 

Tevens wordt gesproken over de voordrachten die op de agenda ALV staan. 

Gevraagd wordt naar een toelichting hoe de voordrachten tot stand komen. 

Dhr. Leijzer geeft uitleg, benadrukt dat ieder jurylid bekwaam is om de taak uit te 

voeren. 

Maar sommige juryleden willen bijv. niet voorgedragen worden voor de HK jury. 

Opgemerkt wordt dat dhr. Schreven per abuis nog op de lijst van juryleden staat, 

terwijl hij zijn functie heeft neergelegd. 

Vanuit de vergadering is er iemand die de totale herverkiezing ter discussie stelt, hij is 

van mening dat eenmaal gekozen een jurylid in functie zou kunnen blijven tenzij het 

HB een disfunctioneren constateert. Andere aanwezigen zijn van mening dat de 

stemming tijdens de ALV wel een beeld geeft over het functioneren volgens de leden. 

Het HB zegt toe over het geopperde punt na te denken. 

  

10.  Voorstel aanpassing keuringsreglement 

Het voorstel heeft betrekking op het handhaven van het spermaonderzoek bij 

hengsten, maar geen consequenties meer verbinden aan de resultaten van het 

onderzoek. 

Bij de aanwezigen zijn enkele verschillende meningen over het voorstel. 

Enkele zijn voor strenger regels en vooral ook uitbannen van enkele foklijnen door het 

niet goedkeuren van jonge hengsten vanuit die lijnen. 

Anderen vragen zich af waarom het onderzoek nog gedaan wordt met alle 

bijkomende hoge kosten of waarom nog publiceren van de gegevens als deze 

onvoldoende betrouwbaar zijn. 

Over het voorstel wordt gestemd en met een verschil van 1 stem voorzien van een 

positief advies. 

 

Conclusie: De LAR geeft een positief advies op de voorgestelde aanpassing. 

 
11.  Jaaragenda LAR 

Vz. Geeft aan dat de LAR vergadering juni 2017 is komen te vervallen omdat er te 

weinig punten waren om te bespreken. Ook voor dit jaar stelt hij voor dezelfde 

werkwijze te hanteren als vorig jaar. Voor 14 mei  kunnen agendapunten worden 

aangegeven bij de secretaris van de LAR. Op basis van aangeleverde punten, te 

maken onkosten, neemt het presidium een besluit of de vergadering doorgaat of niet. 

 

12.       Werving en selectie HB leden 

In de commissie werving en selectie hebben 3 LAR leden en 1 HB lid zitting. De 

commissie is blij tijdens de aankomende ALV weer een voordracht te kunnen doen 

om het HB compleet te krijgen. 

Door het vertrek van dhr. Vissers uit de LAR moet er een nieuwe persoon voor hem 

zitting gaan hebben in de commissie. Dhr. Jansen zal zitting nemen in de commissie. 

Dhr. den Hartog roept als voorzitter van de commissie wel de leden van de LAR op in 

het vervolg meer mee te denken over te benaderen personen voor functies. 
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Dhr. Plender maakt bespreekbaar of er niet meer roulatie zou moeten zijn in de 

commissie. Zo zou ieder LAR lid zijn verantwoordelijkheid binnen de commissie op 

kunnen pakken. 

Besloten wordt dat de commissie ten aanzien van dit punt een voorstel formuleert. 

 

13. Actiepuntenlijst 

Actiepunt 1; kleine maat veulens tijdens NK bij elkaar houden wordt rekening mee 

gehouden 

Actiepunt 2; wildcard voor NK  Is nog niet grondig besproken binnen HB 

 

Gevraagd wordt tevens te bespreken of alle oud-kampioenen wel automatisch naar 

de NK afgevaardigd moeten worden. Soms laat de conditie van de oud-kampioenen 

te wensen over en is het geen visitekaartje voor het NSPS. 

 

14. Rondvraag   

Dhr. Boer hoopt tijdens de aankomende ALV gekozen te worden in het HB en wil op 

voorhand iedereen binnen de LAR bedanken voor de fijne samenwerking. De vz. 

bedankt Dhr. Boer voor zijn inbreng in de LAR en wenst hem, bij verkiezing in het HB, 

veel succes toe. 

 

Dhr. Schouten vraagt naar de argumenten voor het beëindigingen van de opleiding 

van juryleden bij de koepel. 

Dhr. Leijzer geeft met voorbeelden de argumenten om te stoppen met de opleiding. 

Het HB is van mening dat er geen sprake is van een goede kwaliteit van opleiden en 

dat de Shetlander als ras niet serieus benaderd wordt. 

Gesproken wordt nog wel over het proces omdat de aspiranten eerst teruggetrokken 

zijn van de opleiding alvorens er een brief naar de koepel is gestuurd. Waarom is niet 

eerst het gesprek gevoerd. 

Men is tevens van mening dat er melding gedaan zou moeten worden bij de 

sectorraad paarden. 

 

Dhr. v.d. Broek stelt voor tijdens de HK het reservejurylid permanent mee achter de 

desk plaats te laten nemen. 

HB is bezig met dit punt. 

 

Dhr. Jansen vraagt of het mogelijk is bij de publicatie van de exterieurindexen ook het 

aantal dieren te publiceren die verantwoordelijk zijn voor de index. 

HB zegt toe het te overwegen. 

 

Dhr. Blonk merkt op dat er bij zijn fokvereniging veel afmeldingen waren tijdens de PK 

die op voorhand al duidelijk waren. Zijn gesprek met het HB over het verminderen 

van juryleden is niet positief verlopen en vraagt zich af waarom er niet een koppel 

juryleden geannuleerd is. 

Dhr. Leijzer zegt dat er richtlijnen zijn opgesteld over het aantal te keuren dieren en 

hij wil zich daarbij richten op het aantal dieren in de catalogus en niet het uiteindelijk 

aantal aanwezige dieren. 
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Dhr. Plender vraagt de vergadering hoe om te gaan met het aangekondigd vertrek 

van dhr. Schouls als onafhankelijk voorzitter. 

De aanwezigen zijn van mening dat er een taak is weggelegd voor de commissie 

werving en selectie. 

Kandidaten kunnen kenbaar gemaakt worden bij de voorzitter van de commissie; dhr. 

den Hartog. 

 

15.      Sluiting 

Vz. bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

                 


