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NOTULEN VAN DE INGELASTE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET
NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK OP DONDERDAG 23 JUNI IN HET VAN
DER VALKHOTEL TE DUIVEN
1.

Opening
De vice-voorzitter van het NSPS, dhr. Hermsen (verder te noemen de voorzitter)
opent de vergadering en heet namens het hoofdbestuur (HB) iedereen van harte
welkom. Een speciaal woord van welkom is er voor de ereleden, de leden van
verdienste en de vrijwilligers.
Het HB vindt het nodig om deze algemene leden vergadering (ALV) te laten
plaatsvinden, omdat het niet mogelijk is om een stamboekvereniging zoals de
NSPS te besturen met een klein aantal bestuursleden, die meerdere portefeuilles
moeten beheren. Het HB is blij dat er ook in roerige tijden weer mensen opstaan
om het NSPS weer op de rails te krijgen. Ook de Commissie Werving en Selectie
(Commissie W&S) heeft zich ingezet om de ontstane vacatures weer ingevuld te
krijgen.
Bekend is dat de Shetland Pony Association (SPA) beroep heeft aangetekend
tegen de erkenning die is verleend aan het NSPS. Na een aantal zittingen heeft de
rechter ten voordele van het NSPS uitspraak gedaan.
Speciaal dankwoord in deze is er voor de heren Jan Bakhuizen en Ernst Termeer,
die beide een tomeloze inzet hebben getoond om tot dit resultaat te komen.
De Commissie W&S heeft een drukke periode achter de rug. Ze zijn ook nu nog
druk bezig om de openstaande vacatures in het HB ingevuld te krijgen. De
commissie en het HB hopen voor alle openstaande bestuursfuncties in de ALV van
november 2016 passende kandidaten voor te kunnen stellen.
De voorzitter heeft het voorwoord in de meest recente editie van ‘De Shetland
Pony’ mogen schrijven en heeft daarin de wens uitgesproken dat er nu binnen het
NSPS een rustige en gezellige tijd aan zal breken.
Met een minuut stilte worden degenen die de NSPS in de afgelopen periode zijn
ontvallen herdacht.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en/of ingekomen stukken.
Er zijn geen bezwaren tegen het opnemen van de vergadering door de notulist.
Er zijn berichten van verhindering van dhr. A.R. Zandee, dhr. L. Alderkamp,
dhr. A. v.d. Veen, mevr. R. Wolters, dhr. J. Wolters, dhr. J. Kuipers,
dhr. J. Heldens, dhr. D. Wegmann, mevr. E. v.d. Zalm, dhr. R. Mantingh,
dhr. J. Boots, mevr. R. Haverkamp en mevr. T. van Belle.
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3.

Benoeming leden voor de commissie voor het opnemen van de stemmen
De heer Martin Broens en de heer Roland Aarts worden benoemd als lid van de
commissie voor het opnemen van de stemmen, aangevuld met mevrouw Annika
Groothuis en mevrouw Monique Luesink van het stamboekkantoor.

4.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 April 2016
Dhr. A.R Zandee was per abuis niet genoemd in lijst met afmeldingen.
Verder wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

5.

Benoemingen en verkiezingen
Verkiezing lid van het HB
Door het terugtreden van de heer J. Bakhuizen uit De Krim, is de functie voorzitter
van het NSPS vacant gekomen. In nauwe samenwerking met de Commissie W&S
van de LAR heeft het bestuur de portefeuillehouder Sport & Recreatie, mevrouw
A.M. Dijk-van Delden, bereid gevonden om als voorzitter van het NSPS zitting te
nemen in het HB.
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde HB-functie voor:
Mevrouw A.M. Dijk-van Delden, te Leek.
Door het terugtreden van mevrouw C. Vriens te Udenhout, is de functie secretaris
van het NSPS vacant gekomen. In nauwe samenwerking met de Commissie W&S
van de LAR heeft het bestuur mevrouw K.M. ten Dam-Molenkamp bereid
gevonden als secretaris zitting te nemen in het HB
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde HB-functie voor:
Mevrouw K.M. ten Dam-Molenkamp, te Haaksbergen.
Aan beide kandidaten wordt de mogelijkheid geboden om hun motivatie aan de
leden kenbaar te maken.
Mevrouw Dijk-van Delden bedankt de aanwezigen dat zij in zo grote getalen zijn
gekomen. Het geeft aan dat het NSPS ook voor de aanwezigen erg belangrijk is. Na
de algemene leden vergadering van april 2016 is mevrouw Dijk-van Delden door
een aantal NSPS leden benaderd met de vraag of de positie van voorzitter niet iets
voor haar was. Daarnaast is zij benaderd door de commissie Werving en selectie
met de vraag of zij de positie van voorzitter op zich wil nemen.
Mevrouw Dijk-van Delden heeft serieus over de vraag nagedacht en hierover
gesproken met haar man, met haar medebestuursleden en oud-voorzitters om te
beoordelen of zij de functie van voorzitterschap kan combineren met haar fulltime
baan. Samen met haar medebestuursleden wil mevrouw Dijk-van Delden zich
inzetten om van het NSPS weer een vereniging te maken waarin de Shetland pony
centraal staat.
Mevrouw Dijk-van Delden wil tussen de leden staan, een luisterend oor bieden. Alle
meningen zullen worden gerespecteerd en alle vragen van de leden zullen worden
beantwoord. Het zal niet altijd leiden tot consensus, maar dat is niet erg. Als er
goede argumenten worden aangedragen zal dit tot gevolg hebben dat mevrouw
Dijk-van Delden haar mening herziet. In een competentie assessment zijn als sterke
punten van mevrouw Dijk-van Delden benoemd dat zij open en eerlijk is en dat zij
dingen bespreekbaar maakt. Mevrouw Dijk-van Delden hoopt dat de leden dit ook
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zo voelen en de weg naar haar en haar medebestuurders vinden. Niet alleen als
alles goed gaat maar juist ook als dingen beter kunnen. Het HB is niet de vereniging,
dat zijn de leden. Een vereniging maak je met elkaar en het HB moet er voor zorgen
dat het NSPS een harmonieuze vereniging is en blijft en daarvoor wil mevrouw
Dijk-Van Delden zich met haar medebestuurders voor de volle 100% inzetten.
Mevrouw ten Dam-Molenkamp is ook benaderd door de Commissie W&S.
Mevrouw ten Dam-Molenkamp vervangt sinds januari 2016 de financieel
medewerkster Jeanette Kok die met zwangerschapsverlof is. Gebleken is dat er
zaken zijn die anders kunnen. Met name door het vertrek van Betteke zijn er zaken
blijven liggen. Mevrouw ten Dam- Molenkamp hoopt dat zij hier iets aan kan
veranderen en hoopt op een prettige samenwerking met de leden en de andere
bestuursleden. Mevr. ten Dam-Molenkamp zal, na haar eventuele benoeming, een
aantal dagen op kantoor werken en wil daar voor de leden bereikbaar zijn.
De voorzitter geeft aan dat de kandidatuur van beide kandidaten breed wordt
ondersteund door de LAR.
Er wordt overgegaan tot stemming.
Er worden 141 stemmen uitgebracht. Voor mevrouw Dijk-van Delden zijn 118
stemmen voor uitgebracht en voor mevrouw ten Dam-Molenkamp 124 stemmen.
De voorzitter feliciteert de dames Dijk-Van Delden en ten Dam-Molenkamp met de
verkiezing tot respectievelijk voorzitter en secretaris van het HB. Met de juiste
vrouw op de juiste plaats zijn de dames meer dan welkom binnen het HB
6.

Voorstellen
Postuum definitief goedkeuren van dekhengsten
Om het postuum definitief goedkeuren van dekhengsten mogelijk te maken zal het
Keuringsreglement van het NSPS gewijzigd en uitgebreid moeten worden.
Conclusie: Het voorstel is voorgelegd aan de LAR. De LAR heeft geadviseerd om
het voorstel aan te passen. Het HB heeft daarop besloten om het voorstel terug te
trekken en niet ter stemming voor te dragen.

7.

Mededelingen van het Bestuur
Een bestuurder van de SPA heeft het HB van het NSPS benaderd voor een
gesprek. Het bestuur van het NSPS zal op deze uitnodiging ingaan.
Mevrouw ten Dam zal in haar functie als secretaris tevens parttime werkzaam zijn
op het stamboekkantoor. Hoe dit wordt vorm gegeven en hoeveel uren dit zal
betreffen moet nog worden ingevuld.
Alleen dieren met een veterinair gebrek aan ogen, knieën en knieën worden in
categorie C geplaatst. Dieren die onregelmatig of kreupel zijn, zonder dat hieraan
een veterinair gebrek aan ten grondslag ligt, blijven in het veulenboek. Eventuele
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afwijkingen hiervan tijdens de afgelopen stamboekopnames zijn onderkend en zijn
of worden hersteld.
Indien de chip van een dier, dat wordt aangeboden voor stamboekopname, niet
vindbaar is, dan worden er haren getrokken ten behoeve van DNA onderzoek en
wordt het dier ter plekke gechipt door de inspecteur of de veterinair. Daarna wordt
het dier lineair gescoord en veterinair beoordeeld.
Het digitale kerstbomenboek staat op de site. Hierin zijn de gegevens van de
stamboekopnames tot en met 2014 opgenomen. Na de nakeuring zullen de
gegevens van de opnames weer worden geëvalueerd door CRV. De insteek is dat
de versie van 2016 van het kerstbomenboek vóór de HK van december
beschikbaar is. Daarnaast onderzoekt het HB of het mogelijk is om het
kerstbomenboek ook op te nemen in ‘Mijn NSPS’.
Om de verwerking van de machtigingen voor het uitbrengen van stemmen op de
ALV te vereenvoudigen wordt er een nieuw machtigingsformulier ontwikkeld.
Met ingang van de ALV van november 2016 wordt alleen nog dit betreffende
machtigingsformulier geaccepteerd. Het formulier kan binnenkort via ‘Mijn NSPS’
gedownload worden. Het kan ook via het stamboekkantoor worden verkregen.
8.

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

9.

Rondvraag
De heer Plender feliciteert de beide dames met hun aanstelling. De heer Plender
vindt het een eer dat het hij aan hun benoeming een aandeel heeft kunnen
leveren. Mevrouw Dijk-van Delden heeft haar portefeuille Sport & Recreatie in
moeten leveren, zodat er voor die portefeuille nu geen bestuurder zit. Ook de
portefeuille Penningmeester is nog vacant. Het valt niet mee om mensen te krijgen
voor de vacatures. Als er dus iemand van de aanwezigen een kandidaat weet,
geef deze naam dan a.u.b. door aan de Commissie W&S of aan het HB. Alle
aanmeldingen zijn meer dan welkom.
De heer Broers vraagt of mevrouw ten Dam-Molenkamp in loondienst is op de twee
dagen dat zij werkzaam zal zijn op het hoofdkantoor. Het is namelijk niet mogelijk
om tegelijkertijd werknemer en bestuurslid te zijn.
De voorzitter antwoordt dat nog niet duidelijk is hoe hieraan vorm zal worden
gegeven.
Deze vraag was ook de vraag die mevr. Vriens wilde stellen. Zij maakt dus verder
geen gebruik van de rondvraag.
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Mevrouw Dijk-van Delden bedankt de aanwezige leden voor het in haar gestelde
vertrouwen. Mevrouw Dijk-van Delden wil graag de komende drie jaar met veel
plezier voorzitter van het NSPS zijn. Het stamboek bestaat inmiddels 79 jaar en al
die tijd is er nog nooit een vrouwelijke voorzitter geweest. Mevrouw Dijk-van
Delden is zeer vereerd dat zij de primeur heeft. Mevrouw Dijk-Van Delden bedankt
haar man, want zonder zijn steun kan zij geen invulling geven aan het
voorzitterschap.
10.

Sluiting
De voorzitter constateert, dat gezien het aantal aanwezige leden op een
doordeweekse dag, het NSPS nog springlevend is. Het doet de voorzitter deugd
dat er zoveel leden aanwezig zijn. De voorzitter bedankt iedereen voor hun
aanwezigheid en wenst iedereen een wel thuis.
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