Algemene ledenvergadering NSPS
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS
op zaterdag 03 mei 2014 vanaf 10.30 uur in een zaal van Van der Valk Hotel Duiven,
Impuls 2, 6921 RK Duiven

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 November 2013
De tekst van het verslag is sinds februari 2014 gepubliceerd op de website van het NSPS
onder de knop „nieuws‟ en is vandaar te downloaden (zie onder „nieuws „de knop „archief‟
van februari 2014). 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.
5. Jaarrekening 2013
a. Balans per 31 december 2013
b. Winst- en verliesrekening over 2013
c. Rapportage van de kascontrolecommissie naar aanleiding van het onderzoek naar de
jaarcijfers 2013 van het NSPS
De jaarrekening is gecontroleerd door de controlecommissie bestaande uit:
Dhr. J. Jansma te Bruchem
Mw. M.G.T. Janssen te Groesbeek
Dhr. K. Arts te Berghem
De samenvatting van de stukken, als bedoeld onder a, b vindt u afgedrukt in dit nummer
van “De Shetland Pony”, evenals het rapport en de aanbevelingen van de
kascontrolecommissie.
Degenen die de volledige jaarcijfers wensen te ontvangen kunnen deze opvragen bij
het stamboekkantoor.
d. Goedkeuring van de jaarstukken
e. Verlenen van decharge aan de penningmeester
6. Voorstellen
Wijziging keuringsreglement
Het bestuur stelt voor om in het keuringsreglement van het Nederlands Shetland Pony
Stamboek artikel 6, lid 2 sub 7 te wijzigen:

7) Een lid van de hengsten(her)keuringscommissie zal, na een voordracht van drie
personen uit het bestaande juryledenkorps, gedaan door het hoofdbestuur, door de
ALV worden gekozen.

Het bestuur stelt voor sub 7 als volgt te wijzigen:
7) Een lid van de hengsten(her)keuringscommissie zal, na een voordracht van twee
personen uit het bestaande juryledenkorps, gedaan door het hoofdbestuur, door de
ALV worden gekozen.

7. Benoemingen en/of verkiezingen.
a. Verkiezing lid van het HB
Voor de portefeuille PR en Media is al gedurende enige tijd een vacature.
In nauwe samenwerking met de LAR heeft het bestuur Mevr. J. v Asch-Vlaanderen
bereid gevonden voor deze portefeuille zitting te nemen in het Hoofdbestuur.
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde HB functie voor:
Mevr. J. v Asch-Vlaanderen, te IJzendoorn
Voor de functie Penningmeester is al gedurende enige tijd een vacature.
In nauwe samenwerking met de LAR heeft het bestuur Dhr. J.J. van de Beek bereid
gevonden voor deze portefeuille zitting te nemen in het Hoofdbestuur.
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde HB functie voor:
Dhr. J.J. van de Beek, te Nordhorn
b. Verkiezing juryleden
Op basis van het vastgestelde rooster van aftreden zijn onderstaande juryleden
aftredend en herverkiesbaar. Het bestuur draagt de betrokken juryleden voor ter
herverkiezing voor een nieuwe zittingsperiode van drie jaar:
In alfabetische volgorde:
Dhr. L. Alderkamp, te Bathmen
Dhr. M.M.J. Broens, te Overasselt
Dhr. A.J. Dijkstra, te Laren
Dhr. M.J. Drenth, te Onstwedde
Dhr. H. Gaasbeek, te Randwijk
Dhr. J. Lanting, te Aalden
Dhr. W.C.M. Lazeroms, te Roosendaal
Dhr. J.G.M. Leijzer, te Etten
Dhr. B.H.M. Nijhof, te Rietmolen
Mevr. S.D. Scheiberlich te Harderwijk
Dhr. P. de Wit, te Onnen
Mevr. R. Wolters, te Elst
Daarnaast zijn door het positief afronden van de opleiding tot jurylid enkele leden
voor te dragen om toe te treden tot het jurycorps.

Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde functie voor een
zittingsperiode van drie jaar voor:
In alfabetische volgorde:
Dhr. A.C. van Asch, te IJzendoorn
Dhr. M. Geven, te Haarsteeg

c. Verkiezing lid van de hengstenkeuringscommissie
Binnen de hengstenkeuringscommissie is Mevr. S.D. Scheiberlich reglementaire
aftredend en niet meer verkiesbaar.
Vanuit de lijst van juryleden dienen door het bestuur namen op de voordracht te
worden geplaatst, waarbij als voorwaarde geldt dat betrokken kandidaten minimaal
één keer moeten zijn herbenoemd voor een nieuwe periode als jurylid. Het
hoofdbestuur stelt voor de volgende personen op de voordracht te plaatsen:
In alfabetische volgorde:
Dhr. A. Groeneveld, te Poederoyen
Dhr. W.C.M. Lazeroms, te Roosendaal
d.

Verkiezing inspecteur
Voor een uitbreiding van het corps van inspecteurs doet het hoofdbestuur een
reglementaire voordracht.
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde functie voor onbepaalde tijd
voor:
Mevr. S.D. Scheiberlich, te Harderwijk
8. Mededelingen van het Bestuur
9. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen
besluiten, voorzover van toepassing, in reglementen vast te leggen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Na de vergadering is er gelegenheid een lunch, in buffetvorm, te gebruiken bij Hotel van
der Valk. Opgave en 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

