
Voorstel aanpassing statuten: 

 
Het bestuur stelt voor, op voorspraak van het presidium van de LAR om artikel 23 als volgt te 
wijzigen: 
 

1. Daartoe door de fokverenigingen benoemde afgevaardigden hebben toegang tot de 
vergadering van de ledenadviesraad. Voorts hebben toegang de leden van het 
hoofdbestuur, leden en adviseurs die door de ledenadviesraad zijn uitgenodigd. 
Fokverenigingsafgevaardigden die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en/of 
toegang tot de vergadering van de ledenadviesraad. De vergadering van de 
ledenadviesraad kan besloten zijn ingevolge lid 4 van dit artikel.  

2. a)  De vergaderingen van de ledenadviesraad worden geleid door de voorzitter. 
b) Elke afgevaardigde kan zich kandidaat stellen voor de functie van voorzitter. 
Daarnaast kunnen door ten minste drie afgevaardigden kandidaten (niet-zijnde een 
afgevaardigde) voor deze functie worden gesteld. 
c) De voorzitter wordt benoemd en ontslagen door de leden van de ledenadviesraad 
bij twee/derde meerderheid van stemmen. Het voorzitterschap van de 
ledenadviesraad is niet verenigbaar met enige andere functie binnen het 
hoofdbestuur en de Commissie van Beroep van het NSPS. Indien een afgevaardigde is 
verkozen tot voorzitter, dan 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.  
d). 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. 

3.  Leden die een vergadering van de ledenadviesraad willen bijwonen kunnen zich 
aanmelden bij het bestuur van de fokvereniging waarvan zij lid zijn. Elke 
fokvereniging mag per vergadering van de ledenadviesraad één lid aanwijzen die 
aanwezig mag zijn.  

4. Een vergadering van de ledenadviesraad gaat in een besloten zitting over wanneer de 
voorzitter dit, op verzoek van ten minste drie afgevaardigden, besluit. Tot een 
besloten zitting hebben toegang: de leden van het hoofdbestuur, de afgevaardigden 
en diegenen die door het hoofdbestuur en de afgevaardigden worden toegelaten. 

5. Naar aanleiding van wat in een vergadering van de ledenadviesraad is behandeld 
wordt een verslag gemaakt en na goedkeuring daarvan gepubliceerd in het 
verenigingsorgaan en/of op de website van het NSPS, tenzij over het behandelde door 
de voorzitter van de ledenadviesraad geheimhouding is opgelegd aan hen die daarbij 
aanwezig of vertegenwoordigd waren. 

 
 


