
Geachte leden 
 
Naar aanleiding van de aantijgingen en verwijten richting het hoofdbestuur van het NSPS die de 
ronde doen op sociale media en andere digitale fora, hebben wij als bestuur gemeend hier 
uiteindelijk toch op te moeten reageren. Dit om wat meer duidelijkheid en nuance te verschaffen 
voor onze leden. 
Op de laatste ALV zijn er door verschillende partijen uitspraken gedaan waar wij als bestuur beslist 
niet achter kunnen staan. Van een van die partijen hebben we later brieven ontvangen waarop wij 
als bestuur in gesprek zijn gegaan met deze partij. Wij vinden immers dat het tot een van onze taken 
behoort om in geval van geschillen tussen leden of partijen als bruggenbouwer op te treden en 
vooral de dialoog te zoeken.  
Het bestuur werd in deze gesprekken echter verzocht om een jurylid te royeren hetgeen juist het 
omgekeerde van bruggen bouwen teweeg brengt. Wij hebben echter nooit de intentie gehad om 
iemand te royeren. Er zijn dan ook zeker geen toezeggingen gedaan hieromtrent. Wel is er toegezegd 
zaken nader te bekijken en waar nodig maatregelen te treffen om in de toekomst zoveel als mogelijk 
misverstanden te voorkomen.  
Dat deze toezeggingen anders worden opgevat en uitgelegd betreuren wij ten zeerste.  
Als vrijwilligers binnen het bestuur proberen we altijd naar eer en geweten en in het algemeen 
belang van ons mooie stamboek te handelen. Dat hier ooit fouten bij worden gemaakt betreuren wij 
en mogen of moeten we op gewezen worden. Maar het gaat ons aan het hart dat de integriteit en de 
loyaliteit van het bestuur in twijfel wordt getrokken. Natuurlijk mag ieder lid van de vereniging zijn 
ongenoegen uiten, maar wel graag via de daarvoor geschikte wegen zoals de Commissie van Beroep 
en liever niet via sociale media.  
Bij het op orde krijgen van de hengstenjury en bij de samenstelling van de juryleden voor de 
premiekeuringen is zeer zorgvuldig te werk gegaan en zoveel mogelijk getracht rekening te houden 
met het zo objectief mogelijk beoordelen van de pony’s. Dit om alle schijn van partijdigheid tegen te 
gaan.   
 
Deze bestuursleden zijn zeer solidair naar elkaar en we hebben ons best gedaan om bij elkaar te 
blijven, maar de emoties lopen ook bij ons, hoog op. Altijd hebben we met veel plezier onze functies 
uitgeoefend, maar de berichtgeving op internet en de klanken die ook ons bereiken, maken dat erg 
moeilijk.  
Dit alles is er de oorzaak van dat Dhr. Leijzer heeft besloten om per direct zijn bestuursfunctie neer te 
leggen. Ook de voorzitter, Dhr. Collignon heeft om voor hem moverende redenen aangegeven met 
onmiddellijke ingang te stoppen met het voorzitterschap.  
Wij betreuren dat ten zeerste. 
Er staat natuurlijk een LAR vergadering op de agenda, verder zijn er nog lopende zaken, het 
keuringsseizoen staat voor de deur, de financiën, het nieuwe pand en ga zo maar door.  
We hopen dat we toch met de overgebleven bestuursleden richting de ALV kunnen gaan; dan 
kunnen daar de leden hun mening geven over hetgeen zij willen dat er gaat gebeuren.  
Voor nu gaat het ons te ver om alles uit handen te laten vallen.  
Wel zullen er voorlopig geen “nieuwe zaken” in behandeling worden genomen, omdat alles nu zo in 
het ongewis is. 
Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor onze beslissing. 
 
Voor nu wensen wij iedereen veel succes en plezier op de fokdagen en premiekeuringen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Karin ten Dam, secretaris 
Jan Jansma, penningmeester 
Daniëlle van Nuland, portefeuillehouder fokkerijzaken 
Andries Boer, portefeuillehouder sport en recreatie  


