VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET
NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK
OP ZATERDAG 29 APRIL 2017
IN HET VAN DER VALKHOTEL IN DUIVEN
1.

Opening

De voorzitter, mevr. A.M. Dijk-van Delden, opent de vergadering met de volgende woorden:
Dames en Heren,
Mede namens mijn collega bestuursleden heet ik u allen van harte welkom op deze algemene
ledenvergadering. Een bijzonder woord van welkom aan Ereleden, Leden van verdiensten en
allen die zich op welke wijze ook inzetten voor ons stamboek.
Een stamboek dat dit jaar tachtig jaar bestaat en natuurlijk gaan we dat vieren. De
manifestatie commissie heeft zich al enorm ingespannen om het raamwerk te creëren voor een
geweldig en gezellig feest.
We zijn dan wel tachtig jaar oud maar uw bestuur durft te concluderen dat we nog steeds meer
dan springlevend zijn. En dat moet ook wel want de wereld om ons heen verandert continu,
denkt u maar eens aan de gevolgen van Brexit. En ook vanuit overheidswege worden zowel
op landelijk als op Europees niveau weer nieuwe regels en wetten geïnitieerd zoals de nieuwe
EU-Fokkerijverordening, die november volgend jaar van kracht wordt. Zo vernamen we
bijvoorbeeld op de lSPC bijeenkomst afgelopen week in België dat enkele steden in Duitsland
zijn gestart met het invoeren van paardenbelasting. En dan spreken we niet over een paar Euro
maar over bedragen van €200 per jaar per dier ongeacht ras, geslacht en leeftijd. In België
moeten alle geboren veulens via Horse ID eerst worden geregistreerd bij de overheid, dit ter
voorkoming van vleesfraude en het inzichtelijk maken van dierpopulaties in geval van het
uitbreken van een besmettelijke ziekte. En ook in Nederland kijkt het ministerie naar
mogelijkheden om vergelijkbaar met het rundersysteem op paard niveau de locatie in kaart te
brengen.
Uw bestuur houdt rechtstreeks, via de Koepelfokkerij en via de ISPC de vinger aan de pols
om adequaat te kunnen anticiperen op al deze veranderingen. Daarom zijn we ook verheugd
dat wij u na het tussentijds vertrek van dhr. Jos Hermsen uit het bestuur, hetgeen wij uiteraard
betreuren, vandaag twee kandidaten kunnen voorstellen voor een functie in het hoofdbestuur.
Na accordering daarvan door u als algemene ledenvergadering is het hoofdbestuur compleet
en kan ieder bestuurslid zich weer volledig op zijn of haar portefeuille richten.
Dames en Heren in de achter ons liggende periode, zijn ons helaas wederom een aantal leden
ontvallen. Ik verzoek u, voor zover mogelijk, hen staande in een moment van stilte te
gedenken.
Dan spreek ik de wens uit dat we een constructieve en gezellige vergadering hebben en
verklaar ik nu de vergadering voor geopend.
2.

Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van:
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Dhr. J. van Beek, dhr. A. Boer, dhr. J. Damen, dhr. A. Dibbits, dhr. H. Gaasbeek, dhr. J.
Heldens, dhr. (Kind) M. van Remunt, mevr. C. Vriens, dhr. A. Zandee
Verder wil ik u mededelen dat er ten opzichte van de in De Shetland Pony gepubliceerde
concept agenda veranderingen zijn in agendapunt 6c en agendapunt 7a. Bij de desbetreffende
agendapunten zal ik een toelichting geven op de veranderingen. Daarnaast zijn in de
definitieve agenda bij de voorstellen het advies van de LAR opgenomen, deze zal ik u bij de
betreffende agenda punten ook noemen.
Dhr. Dibbits ontbreekt vandaag achter de bestuurstafel omdat hij moet werken.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3.

Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen

De vergadering stemt in met het voorstel om met het oog op het grote aantal stembiljetten drie
telcommissies te formeren.
Benoemd voor de commissies worden:
Dhr. F. Steyvers, dhr. A. Mehagnoul, dhr. H. van den Broek, dhr. G. van Gessel, mevr. J. van
Kuijk, mevr. M. Kusters en dhr. W. Bergs aangevuld met de dames van kantoor mevr. A.
Groothuis en mevr. A. Dijkstra
Mevr. M. van Kuijk is bereid gevonden de interruptiemicrofoon te hanteren.
4.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 November 2016

Naar aanleiding van het verslag deelt de voorzitter het volgende mee:
De commissie van beroep is gevraagd om een rooster van aftreden te maken waarin de
continuïteit van de commissie is gewaarborgd. Voorts wordt de mogelijkheid onderzocht om
voor de jurist van de commissie van beroep geen maximale termijn te stellen maar steeds een
aansluitende herbenoeming van drie jaar.
De secretarissen van de fokverenigingen hebben het machtingsformulier ontvangen welke het
NSPS gebruikt. Het hoofdbestuur laat het eerst aan de fokverenigingen over of zij het
formulier willen gebruiken. Leden van een fokvereniging kunnen niet hun stemrecht worden
ontnomen als ze geen lid zijn van het NSPS, dus ook niet voor een aantal specifieke besluiten
zoals voor de LAR. Als zij lid zijn van een fokvereniging hebben zij gewoon stemrecht.
De vraag waarom de pijpomvang van merries niet en van hengsten wel wordt gemeten zal
binnen de FTC worden besproken. Door omstandigheden is dit nog niet gedaan, op de najaars
ALV wordt hierop teruggekomen.
Op de vraag of er nog iemand vragen of opmerkingen heeft over het verslag zowel
inhoudelijk als tekstueel reageert niemand.
Daarmee kan het verslag definitief worden vastgesteld.
5.

Jaarrekening 2016

Dhr. Bos zal aansluiten om een korte toelichting te geven op agendapunt 5a en 5b
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De samenvatting van de stukken, als bedoeld onder a en b zijn afgedrukt in De Shetland Pony,
evenals het rapport van de kascontrolecommissie.
a.
Balans per 31 december 2016 en b. Winst- en verliesrekening over 2016
Uit de stukken blijkt dat er een positief resultaat is over 2016 van € 5.101,00.
Dhr. Bos heeft de cijfers van het financiële resultaat naast de cijfers van de begroting gelegd.
Daaruit blijkt dat er een aantal verschillen zijn. Er is een positief verschil van € 13.000,00 aan
de opbrengsten kant. Dit resultaat is behaald door de meeropbrengsten van de contributies, de
afdrachten dekgeld. Stamboek opnames, terwijl de aanmelding veulens ook een bijdrage
levert omdat er circa 500 veulens meer zijn aangemeld dan was begroot.
De opbrengsten voor registratie overige pony’s, het I&R-verhaal dus, de overschrijvingen en
predicaten hebben wat minder opgeleverd dan begroot. De rente is compleet onderuitgegaan
waardoor er maar een opbrengst is van € 922,00 i.p.v. € 2.560,00 die begroot was.
Voor wat betreft de uitgaven was er ruim € 400.000,00 begroot en dat is circa € 8.500,00
minder geworden doordat de personeelskosten lager zijn uitgevallen. Een van de
medewerksters is met zwangerschapsverlof geweest en daarop is nog een ziekteproces
gevolgd. Daarvoor is ontvangen waardoor de kosten lager uitvallen.
Huisvestingskosten en automatisering zijn wat hoger uitgevallen dan begroot. De
keuringskosten daarentegen zijn minder geworden omdat er minder juryleden zijn ingezet.
De kosten voor registratie overige pony’s is wat duurder uitgevallen en de advertentiekosten
zijn achtergebleven bij hetgeen begroot is. Kosten voor organisatie en leiding zijn eveneens
wat hoger uitgevallen.
In 2016 is er rekening gehouden met een kleurtest voor jonge hengsten. Daarvoor is een
voorziening getroffen. Daardoor zijn de kosten voor DNA- en sperma onderzoek hoger
uitgevallen dan begroot.
Niemand van de aanwezigen heeft behoefte tot het stellen van vragen.
c.

Rapportage van de kascontrolecommissie naar aanleiding van het onderzoek
naar de jaarcijfers 2016 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
Dhr. Jansma krijgt namens de controlecommissie het woord voor een toelichting.
Dhr. Jansma deelt mede dat de boeken gecontroleerd zijn, dat de boekhouding correct gevoerd
is en dat er geen verschillen zijn geconstateerd.
Dhr. Jansma brengt de complimenten over aan dhr. Bos.
d.
Goedkeuring van de jaarstukken
De vraag van de voorzitter: Stemt u in met het goedkeuren van de jaarstukken? Wordt met
applaus vanuit de zaal beantwoord.
e.
Verlenen van decharge aan de penningmeester
Met de goedkeuring van de jaarstukken kan decharge worden verleend aan dhr. Bos c.q. het
bestuur van het NSPS.
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De voorzitter bedankt dhr. Bos voor het vele werk dat hij verzet voor het NSPS.
6.

Voorstellen

Het hoofdbestuur is voornemens dit jaar de statuten en reglementen kritisch door te nemen en
daar waar nodig voorstellen tot aanpassing te doen.
Het bestuur is gestart met de statuten en doet de onderstaande voorstellen tot aanpassing:
De voorzitter vraagt of er iemand behoefte heeft aan volledige voorlezing van de artikelen of
dat het voldoende is dat de voorzitter een samenvatting geeft.
De vergadering vindt een samenvatting geven voldoende.
a.

Wijziging statuten vereniging artikel 17, 22, 24 en 25

De in artikel 17 genoemde bureaumanager is in de huidige structuur van het NSPS niet meer
werkzaam. Het hoofdbestuur stelt voor om artikel 17 aan te passen aan de huidige structuur
van het NSPS:
Artikel 17 Stamboekbureau
1. Het NSPS kent een stamboekbureau.
2. Aan het hoofd van het stamboekbureau staat de secretaris die belast is met de dagelijkse
gang van zaken en met de uitvoering van de besluiten van het hoofdbestuur en van de
algemene ledenvergadering. De secretaris is over voormelde werkzaamheden verantwoording
verschuldigd aan de overige leden van het hoofdbestuur.
3. Op voorstel van de secretaris benoemt, schorst en ontslaat het hoofdbestuur de werknemers
van het NSPS. De werknemers zijn alleen aan de secretaris verantwoording verschuldigd. Het
hoofdbestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de andere werknemers vast.
Op 30 maart 2017 is dit besproken in de LAR-vergadering en voorzien van een positief
advies.
Uitslag van de stemming: Er zijn 123 stemmen voor.
De wijziging van Artikel 17 is hiermee aangenomen
Artikel 22 en artikel 24
De huidige werkwijze bij artikel 22 en 24 is dat de genoemde stukken tevens gepubliceerd
worden op de website van het NSPS.
Het hoofdbestuur stelt voor om artikel 22, lid 3 en artikel 24, lid 1 als volgt aan te passen:
Artikel 22 Het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering en van de ledenadviesraad
3. Het bijeenroepen voor een vergadering van de algemene ledenvergadering en van de
ledenadviesraad gebeurt respectievelijk door een schriftelijke oproep aan de leden via de
officiële mededelingen in het verenigingsorgaan dan wel via een rechtstreekse schriftelijke
oproep aan fokverenigingsafgevaardigden en aan de fokverenigingen. Daarnaast zullen de
betreffende stukken ter kennis aan de leden worden gebracht door publicatie op de website
van het NSPS. Van het bijeenroepen van de ledenadviesraad wordt eveneens mededeling
gedaan in de officiële mededelingen van het verenigingsorgaan
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Op 30 maart 2017 is dit besproken in de LAR-vergadering en voorzien van een positief
advies.
Uitslag van de stemming: Er zijn 123 stemmen voor
De wijziging van Artikel 22 is hiermee aangenomen
Artikel 24 Agenda algemene ledenvergadering of van de ledenadviesraad
1. Tegelijk met het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering of de vergadering van de
ledenadviesraad wordt de voorlopige agenda door publicatie in de officiële mededelingen
en/of door toezending ter kennis van de fokverenigingsafgevaardigden en fokverenigingen
gebracht. Daarnaast zullen de betreffende stukken worden gepubliceerd op de website van het
NSPS. Publicatie of toezending van de definitieve agenda geschiedt uiterlijk twee weken voor
de dag waarop de algemene ledenvergadering of de vergadering van de ledenadviesraad
wordt gehouden.
Op 30 maart 2017 is dit besproken in de LAR-vergadering en voorzien van een positief
advies.
Uitslag van de stemming: Er zijn 125 stemmen voor
De wijziging van Artikel 24 is hiermee aangenomen
Artikel 25 Besluiten en stemrecht
De wijze van stemmen bij een meervoudige voordracht zoals nu vastgelegd in de statuten is
omslachtig en leidt (bijna) altijd tot de noodzaak tot opnieuw stemmen. Het hoofdbestuur stelt
daarom voor om artikel 25, lid 8 als volgt te wijzigen:
Artikel 25 Besluiten en stemrecht
8. Bij verkiezing tussen personen, is de persoon gekozen die de meeste stemmen heeft
gekregen. Staken de stemmen, dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen
die het grootst aantal stemmen kregen. Staken de stemmen wederom, dan beslist het lot.
Op 30 maart 2017 is dit besproken in de LAR-vergadering en voorzien van een positief
advies.
Dhr. Mehagnoul heeft een aanmerking op de wijziging van Artikel 25.
In het oude artikel 25 betreffende de meervoudige voordracht moest één van de kandidaten
een 2/3 meerderheid van stemmen halen om gekozen te zijn. Anders moet er een ronde extra
gestemd worden.
Stel nu dat er voor een bepaalde positie 3 kandidaten zich hebben gemeld. De eerste
kandidaat, die wel de voorkeur zou hebben van dhr. Mehagnoul, haalt 20% van de stemmen,
en de andere twee kandidaten samen behalen 80% van de stemmen. Dan zou er een
herstemming plaats moeten vinden tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen
behaald hebben. Dat betekent dat de 20% verdeeld zullen worden over de beide andere
kandidaten.
De voorzitter geeft aan dat dhr. Mehagnoul daarin gelijk heeft.
Heel vaak moet er in een tweede ronde opnieuw gestemd worden, haalt de voorzitter aan. Dat
is niet altijd gedaan, maar zou officieel wel moeten.
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Dhr. Broens is ook niet gelukkig met de wijziging van Artikel 25. Als er 3 kandidaten zouden
zijn voor een functie dan zou het kunnen gebeuren dat er 35, 34 en 31% van de stemmen
wordt behaald. Als je de meerderheid haalt ben je gekozen. Maar dat betekent dat er straks
iemand op een bepaalde post kan zitten die maar net 1/3 deel van de leden achter zich heeft.
De voorzitter zegt hierop dat het voorstel niet ter plaatse gewijzigd kan worden en vraagt wat
de mening van de vergadering hierover is.
Dhr. Lubbe lijkt het verstandig om het voorstel nu terug te nemen en het eventueel een
volgende vergadering terug te brengen.
Het Hoofdbestuur besluit dat de wijziging van Artikel 25 zal worden teruggenomen.
Eventueel zal de wijziging van dit artikel in de vergadering tijdens het najaar opnieuw worden
gepresenteerd.
Dat betekent wel dat er voor agendapunt 7d mogelijk een herstemming moet plaatsvinden
.
Er zal over Artikel 25 geen stemming plaatsvinden.
b.

Aanpassen voorwaarden Prestatie predicaat

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 het Prestatie predicaat zijn gebaseerd op de naamgeving van voor 1 april
2016 dient deze te worden aangepast.
Het hoofbestuur stelt voor om de voorwaarde:
De hengst/ruin/merrie heeft minimaal een dressuurproef Cat.A/B Klasse L1 met min. 180
punten of een Menproef Klasse L met min. 180 punten.
Te wijzigen in:
De hengst/ruin/merrie heeft minimaal een dressuurproef Cat.A/B Klasse L1 met min. 180
punten of een dressuurproef Klasse B met min. 180 punten of een Menproef Klasse L met min.
180 punten.
Op 30 maart 2017 is dit besproken in de LAR-vergadering en voorzien van een positief
advies.
Er heeft niemand behoefte het woord te voeren over dit agendapunt.
Er wordt gestemd bij handopsteken. Er is niemand tegen aanpassing van de voorwaarden. De
meerderheid van de aanwezigen stemt voor de aanpassing. De aanpassing van het Prestatie
predicaat is hiermee aangenomen.
c.

Reglementen Sport & Recreatie

In agendapunt 6c heeft een wijziging ten opzichte van de in De Shetland Pony gepubliceerde
agenda plaatsgevonden. Het wedstrijdreglement Mennen & Vaardigheid wordt nog verder
aangepast en daarom vandaag niet ter accordering aangeboden.
Het Bestuur stelt voor om de reglementen uit te breiden met:
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 Wedstrijdreglement Concours Rubrieken
 Wedstrijdreglement Rijpony Talenten competitie
 Wedstrijdreglement ABOP
Hiermee zijn er voor bijna alle Sport disciplines binnen het NSPS reglementen met daarin
voorwaarden waaraan de deelnemende combinatie dient te voldoen.
De betreffende wedstrijdreglementen vindt u op de website van het NSPS onder de tab
stamboekinformatie en zijn vandaar te downloaden.
Op 30 maart 2017 is dit besproken in de LAR-vergadering en voorzien van een positief
advies.
Er heeft niemand behoefte het woord te voeren over dit agendapunt.
Er wordt gestemd bij handopsteken. Er is niemand tegen aanpassing van de voorwaarden. De
meerderheid van de aanwezigen stemt voor de aanpassing. De wedstrijdreglementen
Concours Rubrieken, Rijpony Talenten competitie en ABOP zijn hiermee aangenomen
7.

Benoemingen en/of verkiezingen.

Er kunnen 137 stemmen worden uitgebracht. Er zijn 104 stemgerechtigde aanwezig, terwijl er
33 machtigingen zijn ingediend.
a.

Verkiezing lid van het HB

In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie van de LAR heeft het bestuur
Dhr. J. Jansma bereid gevonden als penningmeester 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. J. Jansma te Bruchem.
Dhr. Jansma krijgt gelegenheid zijn kandidatuur toe te lichten.
Dhr. Jansma woont in Bruchem en is voorgedragen als kandidaat penningmeester van het
NSPS. Na lang beraad heeft dhr. Jansma besloten de uitdaging aan te gaan.
Dhr. Jansma heeft de opleiding Rechten en Financiën gedaan aan de Bestuursacademie en
tevens de opleiding Moderne Bedrijfs Administratie. Ervaringen heeft hij zowel bij de
overheid als in de particuliere sector. Daarnaast heeft hij de hengstenhouderij Stal Weytendael
opgezet.
Via de kascontrolecommissie heeft dhr. Jansma een aantal jaren de boekhouding van het
NSPS mede gecontroleerd.
Bij verkiezing en benoeming zal dhr. Jansma zijn uiterste best doen om de financiën op de
juiste manier te voeren, uiteraard in samenwerking met de andere bestuursleden.
Door tussentijds aftreden van dhr. Jos Hermsen is de portefeuille fokkerij vacant. In nauwe
samenwerking met de commissie Werving & Selectie van de LAR heeft het bestuur mevrouw
Daniëlle van Nuland bereid gevonden als portefeuillehouder fokkerij zitting te nemen in het
Hoofdbestuur.
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing voor de statutaire periode van 3 jaar in genoemde
HB-functie voor: Mevrouw H.J.M. van Nuland te Erp.
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Ook mevr. van Nuland krijgt de gelegenheid haar kandidatuur toe te lichten.
Mevr. van Nuland schrijft nu al regelmatig voor De Shetland Pony. De stukjes gaan meestal
over de verleden tijd.
Mevr. van Nuland is gevraagd voor de portefeuille Fokkerijzaken en het geeft altijd een fijn
gevoel als je als kandidaat ergens voor gevraagd wordt en gedragen wordt.
Mevr. van Nuland heeft altijd al de Shetland pony een warm hart toegedragen
De uitslag van de stemming voor de verkiezing van leden van het HB:
Voor de verkiezing van dhr. J. Jansma voor de portefeuille penningmeester: 85 stemmen voor.
Voor de verkiezing van mevr. H.J.M. van Nuland voor de portefeuille Fokkerijzaken: 96
stemmen voor.
Zowel Dhr. Jansma als mevr. Van Nuland zijn derhalve gekozen als lid van de HB voor een
periode van 3 jaar.
Vice-voorzitter:
U heeft zojuist Danielle van Nuland als portefeuillehouder fokkerij benoemd. Op verzoek van
Danielle zal het vice-voorzitterschap eerst tijdelijk worden waargenomen door dhr. Hans
Leijzer.
Door de verkiezing als penningmeester treedt dhr. Jansma automatisch af als lid van de
kascontrolecommissie. Voor het werk wat dhr. Jansma in deze commissie heeft gedaan krijgt
hij een mooie bos bloemen.
Ook dhr. Bos wordt nog eens in het zonnetje gezet voor al het werk dat hij heeft gedaan in het
penningmeesterloze tijdperk. Dhr. Bos heeft in de LAR-vergaderingen en in de ALV steeds
de financiën verwoord en is steeds aangetreden als er een uitleg van de penningmeester nodig
was. Daarvoor bedankt de voorzitter hem zeer en krijgt dhr. Bos een bloemetje.
b.

Herbenoeming juryleden

Op basis van het vastgestelde rooster van aftreden zijn onderstaande juryleden aftredend en
herbenoembaar. Het bestuur draagt de betrokken juryleden voor ter herbenoeming voor een
nieuwe zittingsperiode van drie jaar:
In alfabetische volgorde, met het aantal stemmen.
Dhr. L. Alderkamp, jurylid exterieur, ABOP
Dhr. A. van Asch, jurylid exterieur
Dhr. M.M.J. Broens, jurylid exterieur
Drs. G. van den Brink, jurylid ABOP
Dhr. A.J. Dijkstra, jurylid exterieur
Dhr. H. Gaasbeek, jurylid exterieur
Dhr. M. Geven, jurylid exterieur
Dhr. J. Lanting, jurylid exterieur
Dhr. W.C.M. Lazeroms, jurylid exterieur
Dhr. R.H.A. Meems, jurylid concours rijden

113 stemmen voor
106 stemmen voor
105 stemmen voor
114 stemmen voor
111 stemmen voor
123 stemmen voor
120 stemmen voor
115 stemmen voor
118 stemmen voor
120 stemmen voor
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Dhr. B.H.M. Nijhof, jurylid exterieur
Mw. S.D. Scheiberlich, jurylid exterieur
Dhr. P. de Wit, jurylid exterieur
Mw. R. Wolters, jurylid exterieur
Dhr. A.R. Zandee, jurylid concours rijden

125 stemmen voor
117 stemmen voor
99 stemmen voor
122 stemmen voor
128 stemmen voor

Alle juryleden zijn hiermee opnieuw benoemd voor een periode van 3 jaar.
c.

Benoeming lid van de hengstenkeuringscommissie

Binnen de hengstenkeuringscommissie is reglementair aftredend en herbenoembaar
Dhr. A. Groeneveld te Poederoyen.
Het hoofdbestuur draagt ter herbenoeming in genoemde functie voor:
Dhr. A. Groeneveld te Poederoyen.
Dhr. A. Groeneveld te Poederoyen

123 stemmen voor

Dhr. Groeneveld is derhalve gekozen als lid van de hengstenkeuringscommissie.
d.

Verkiezing lid van de hengstenherkeuringscommissie

Binnen de hengstenherkeuringscommissie is Dhr. H. Gaasbeek te Randwijk reglementair
aftredend en niet meer benoembaar.
Conform het keuringsreglement art. 6, lid 7 dient door het bestuur twee 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 draagt de volgende personen voor de verkiezing in genoemde functie voor:
In alfabetische volgorde:
Dhr. L. Alderkamp te Bathmen Mw. A. van Boxtel te Berlicum
Dhr. Leijzer krijgt hierop het woord.
Dhr. Gaasbeek kan helaas vandaag niet aanwezig zijn bij de vergadering.
Dhr. Leijzer bedankt dhr. Gaasbeek heel hartelijk voor het vele werk dat hij heeft gedaan
binnen de herkeuringsjury. Hij is altijd een integer en eerlijk jurylid geweest.
Omdat dhr. Gaasbeek niet zelf aanwezig kan zijn zullen de bloemen voor hem aan iemand
anders worden meegegeven.
Er wordt met applaus afscheid genomen van dhr. Gaasbeek als lid van de herkeuringsjury.
De uitslag van de stemming voor de verkiezing lid van de hengstenherkeuringscommissie:
Dhr. L. Alderkamp
47 stemmen voor
Mevr. A.v. Boxtel
71 stemmen voor
Mevr. van Boxtel is gekozen tot lid van de hengstenherkeuringscommissie.
8.

Mededelingen van het Bestuur

Manifestatie 2017:
De voorzitter geeft de voorzitter van de manifestatie commissie, dhr. A. Lubbe, het woord om
een en ander te vertellen over de aanstaande manifestatie te Ermelo.
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Dhr. Lubbe vertelt dat het NSPS dit jaar 80 jaar bestaat. Dat gaan we vieren op 27, 28 en 29
juli a.s. op het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo. We gaan daar een feestje van maken
en lol hebben. Tevens zijn er keuringen en zullen er wedstrijden worden gehouden.
De openingsavond, met demonstraties, zal gehouden worden op 27 juli.
De vrijdag is ingeruimd voor keuringen en wedstrijden. Er zullen wedstrijden gehouden
worden in alle disciplines die maar mogelijk zijn. Het moet een echte promotie voor het ras
worden.
Keuringen is de andere hoofdmoot van de manifestatie.
We willen aan een groot publiek laten zien wat er allemaal mogelijk is met een Shetland
pony.
Het keuringsprogramma is vernieuwend. Er zullen rubrieken met zwarte pony’s worden
gekeurd en rubrieken met pony’s met een kleurtje. Deze werkwijze wordt doorgevoerd tot en
met het kampioenschap. Er zal uiteindelijk één manifestatiekampioen worden gekozen.
Er wordt gekeurd met een internationale jury. Dat betekent dat er in de keuringsrubrieken een
Nederlands jurylid staat en daarbij een buitenlands jurylid. Dhr. Lubbe noemt enkele namen
van buitenlandse juryleden die hiervoor benaderd zijn en toegezegd hebben te zullen komen.
De ambitie is om zo’n 400 pony’s in de keuringsringen te krijgen.
Alle rubriek winnaars worden op zaterdag terugverwacht voor de kampioenskeuringen.
De zaterdagmorgen is ingeruimd voor de keuring van de hengsten.
Op zaterdagavond rond 17.00 uur zal de uiteindelijke manifestatiekampioen gekozen kunnen
worden.
De commissie is begonnen met 8 personen die de kar trekken. Aan deze personen probeert
dhr. Lubbe enige leiding te geven.
Zoals iedereen weet kost een manifestatie geld. Daarom worden er nog sponsors gezocht.
Inmiddels is er al wel € 7.000,00 aan sponsorgelden gerealiseerd, maar dhr. Lubbe wil graag
de € 10.000,00 halen. Daarom kan iedereen nog sponsor van de manifestatie worden. Er komt
dit jaar geen fokkerscatalogus, maar er komt een link te staan op de website van alle
sponsoren en er wordt een melding in de catalogus gedaan.
Tot slot vraagt dhr. Lubbe of er nog mensen zijn die als vrijwilliger willen meehelpen bij de
manifestatie. Vooral in de sport- en gebruikersrubrieken kunnen altijd mensen gebruikt
worden.
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen om applaus voor de manifestatiecommissie. Er is
inmiddels al heel erg veel werk verzet en daarvoor verdient de commissie een heel groot
applaus.
De voorzitter gaat verder met de mededelingen van het bestuur.
Fokkersavonden:
In het voorjaar zijn een drietal fokkersavonden gehouden. Het bestuur heeft deze avonden als
zeer positief ervaren en wil u nogmaals hartelijk bedanken voor uw inbreng en de goede sfeer.
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Aanstaande dinsdag 2 mei vindt een overleg tussen FTC en HB plaats waarbij de uitkomsten
van de fokkersavonden worden gebruikt als leidraad voor een aangepast of nieuw Fokplan.
Uw bestuur is zeker voornemens om vaker dit soort avonden te organiseren en zal er dan
rekening mee houden dat de locaties wat meer verspreid over Nederland liggen.
Hengstenkeuring:
Het hoofdbestuur heeft besloten en afgestemd met de hengstenjury en herkeuring juryleden
dat met ingang van de hengstenkeuring 2018 een jurylid welke een relatie heeft met het ter
keuring aangeboden dier de gehele rubriek terugtreedt en wordt vervangen door het reserve
jurylid. In het uitzonderlijke geval dat er twee juryleden dienen terug te treden zal het reserve
herkeuringsjurylid aansluiten. Deze werkwijze waarbij de gehele rubriek wordt terug getreden
is in lijn met het keuringsreglement.
Tevens kijkt het bestuur samen met de organisatie commissie HK en de juryleden naar
mogelijkheden om de hengstkeuring een impuls te geven. Onze insteek is om op de
aankomende hengstenkeuring de eerste wijzigingen door te voeren.
ISPC overleg:
Van 21 tot en met 23 april jongstleden vond in België het ISPC overleg plaats. De agenda van
dit overleg is op de website van het NSPS geplaatst. De vergadering vond plaats in een goede
sfeer en er werd open en respectvol gediscussieerd. De Brexit en de mogelijke gevolgen voor
de Shetland moeder en zuster stamboeken werd uitgebreid bediscussieerd. De vergadering
heeft de voorkeur uitgesproken om het huidige moederstamboek te handhaven. Wellicht zijn
hiertoe mogelijkheden in de Europese richtlijnen omdat een “third party” ook moeder kan
zijn, een en ander zal nader worden onderzocht. De verwachting is dat het zeker nog 2 jaar
gaat duren voordat de Brexit rond is, en zaken rondom stamboeken zoals voor bijvoorbeeld de
Shetland en Welsh Pony staan niet hoog op de agenda.
Ook is uitgebreid gediscussieerd over opname van dieren van zusterstamboeken in het
moederstamboek. Het moederstamboek hanteert hierin vrij strikte regels en wordt hierin ook
gesteund door het Schotse gerechtshof. Over het algemeen is het zo dat dieren met een zes
generaties vol shetland papier worden geaccepteerd door het moederstamboek.
Voor wat betreft dieren met een stokmaat boven 107 cm wordt hier door moeder en zusters
heel verschillend mee omgegaan. Nederland en Denemarken nemen een dergelijk dier niet op
in het stamboek, andere landen nemen het dier wel op in het stamboek maar deze mag dan
niet aan shows/keuringen meedoen. Kinderen van deze dieren die binnen de stokmaat vallen
kunnen gewoon weer worden opgenomen in het stamboek en in sommige landen kunnen deze
ook weer als dekhengst worden goedgekeurd.
Helaas bleek tijdens de vergadering ook dat er veel Nederlandse Shetland pony’s in andere
landen worden gedumpt voor zeer lage prijzen (€ 65 - € 150) en een bijbehorende zeer lage
kwaliteit. Er werd zelfs gesproken over slachthuisdieren. Als stamboek kunnen wij niet zoveel
aan deze praktijken doen maar helaas komt daardoor onze goede naam een beetje onder druk
te staan.
10.

Rondvraag

Omdat de uitslagen van de diverse stemmingen nog niet bekend zijn wil de voorzitter eerst
agendapunt 10, de rondvraag, behandelen.
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Dhr. de Wit heeft geen vraag maar wil de dames van kantoor een groot compliment maken. Er
wordt altijd snel antwoord gegeven op vragen en er worden snel oplossingen gezocht voor
problemen die ontstaan. De serviceverlening vanuit kantoor is geweldig. De dames op kantoor
betekenen veel voor onze leden. Daarom vraagt dhr. de Wit een groot applaus voor deze
dames.
De voorzitter zegt daarop het daarmee van harte eens te zijn. De dames zijn op dit moment
even niet aanwezig omdat zij mee de stemmen tellen. Het applaus zal straks worden herhaald
als de dames wel aanwezig zijn.
Dhr. A. Lubbe vraagt zich af of de leden niet te veel vragen van de vrijwilligers.
Hij heeft in het verslag van de LAR gelezen dat er een commissie bestaat die onderzoek doet
naar van LAR naar Ledenraad.
Dhr. Lubbe denkt dat er eerst eens gekeken moet worden naar de toekomst van het NSPS.
In de laatste 3 jaren zijn er 5 leden van het HB tussentijds afgetreden. Blijkbaar is de taak van
HB-lid te groot of wordt er te veel gevraagd van deze mensen. Ook de LAR stagneert
regelmatig. Daarom is mogelijk een Ledenraad de oplossing en zou de LAR kunnen besluiten
zichzelf op te heffen.
Dhr. Lubbe stelt voor om niet alleen de weg naar een Ledenraad in te slaan, maar ook goed te
kijken hoe het NSPS te managen is of moet worden. Het HB zal daarom de LAR en de
diverse commissies concrete opdrachten mee moeten geven.
De voorzitter bedankt dhr. Lubbe voor zijn vraag en zal zijn opmerkingen en suggesties zeker
meenemen naar de HB-vergadering.
Dhr. Poppelaars merkt op dat het niet aan de LAR is om zichzelf op te heffen, maar aan de
leden. Dat kan de LAR niet zelf beslissen.
Hierop worden de uitslagen van de diverse stemmingen bekend gemaakt. In het verslag zijn
deze uitslagen genoemd bij het betreffende agendapunt.
9.

Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen
besluiten, voor zover van toepassing, in reglementen vast te leggen.

Er is niemand van de aanwezigen tegen.
De voorzitter geeft aan dat er gevraagd is een compliment over te brengen aan de dames van
kantoor omdat zij altijd iedereen ten dienste staan Er is al een applaus gegeven voor jullie,
maar dat herhalen we nu nog een keer.
10.

Rondvraag in tweede termijn

Omdat de leden van de telcommissie niet de gelegenheid hebben gehad vragen te stellen zal er
een rondvraag in tweede termijn worden ingelast.
Dhr. Mehagnoul is blij met de kans die hem geboden wordt.
In het verslag van de vergadering van de LAR staat dat het HB geen voorstander is van en
meervoudige voordracht voor een bestuursfunctie. Dhr. Mehagnoul vraagt naar de reden
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hiervoor.
De voorzitter geeft aan dat als voor die wijze wordt gekozen het in theorie mogelijk zou zijn
dat iemand met slechts 51% van de stemmen in het HB zou worden gekozen.
Toch is het statutair wel mogelijk dat én het HB én de LAR beide een kandidaat naar voren
schuiven voor een functie binnen het HB en zo kan er een meervoudige voordracht ontstaan.
Het HB vindt echter dat elk lid van het HB moet kunnen starten met voldoende steun van de
leden en dat betekent meer dan 51% van de stemmen. Daarom zal het HB nooit meer dan één
kandidaat voordragen voor een HB-functie.
11.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een wel thuis en een goed veulenseizoen.
De voorzitter hoopt iedereen weer terug te zien bij de manifestatie in Ermelo. We gaan daar
een geweldig feest van maken en op naar de 100 naar een Koninklijk NSPS.
Iedereen nogmaals dank en wel thuis.

Duiven, 2 mei 2017
F. van Remunt (notulist)
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