Bijlage 1

Verslag Ledenadviesraad 7 maart 2013 te Heteren
In dit verslag zullen afkortingen gebruikt worden. Voorzitter van de vergadering = vz., Ledenadviesraad = LAR, Hoofdbestuur van het NSPS = HB
Algemene ledenvergadering = ALV

Aanwezig 23 stemgerechtigden:
De leden; J. Damen/Midden Brabant, A. Dibbits/Land van Maas en Waal, L. Both/Meerkerk e.o , J. Veth- v.
Rossum/ Utrecht, P. Bonants/Limburg, M v. Doorn/Noord West Veluwe, H. Schouls/Over Betuwe, C.M.J.
Verheul/Zuid Holland West, C.A. Boer/Drenthe Noord, N. den Hartog/West Betuwe, B. Plender/Friesland,
J.A. v.d. Broek/Hart van Brabant, A. Hakkert/West Overijssel en Flevoland, J. Lanting/Drenthe Zuid, Th. v.
Elst/Oost Brabant, J. Dekkers/Bommelerwaard, E v. Werven/Oost Veluwe, A. Blonk/Noord-Holland, T. van
Dun/West Brabant, M. Verweel/Zeeland, J. van Dongen-Dirven /Land van Heusden en Altena Th.
Aalbers/Groningen, J. Hendriks/Midden Betuwe.
Afwezig met bericht
R. Zwaaneveld/IJsselstreek, A. Veenhuizen/Westerkwartier, E.E.W. Driesman/ Twente
HB leden; D. Bos, W. Kloosterman; J. Hermsen, A. Dijk- van Delden
Notulist: M. van den Berg

1. Opening
De vz. opent de vergadering even na 17.00 uur en heet iedereen van harte welkom. De vz. stelt de notulist
van vandaag voor: Marloes van den Berg.
2. Presentielijst
Berichten van verhindering worden doorgenomen. Dhr. Poppelaars kan vandaag niet aanwezig zijn.
Fokvereniging Hart van Brabant wordt vandaag vertegenwoordigd door J.A. v.d. Broek.
3. Mededelingen/ Ingekomen stukken
Dhr. Bos geeft aan dat Mijn NSPS wordt uitgebreid met een Hengstenhoudersportaal. Hengstenhouders
kunnen dekbewijzen digitaal (via hengstenhouderportaal) gaan invullen. Daarnaast kunnen leden hun
veulens digitaal inschrijven via het systeem. Deze handelswijze zal mogelijk zijn vanaf begin april. Dhr.
Bos geeft aan dat de facturering van de afdrachten gewoon aan het eind van het jaar plaats zal vinden. De
vz. brengt in dat het SPA bezwaar heeft gemaakt tegen erkenning van NSPS door het PVV. Dit is
gecommuniceerd op de website. Deze bezwaarmaking zal ons stamboek wederom tijd en energie gaan
kosten. J. Hermsen vult aan dat er bezwaar wordt gemaakt op de inhoud.
4. Notulen d.d 22 november 2012 ( bijlage 1 )
Dhr. Hakkert vraagt zich af of in het hoofdbestuur is gesproken over het aangekaarte punt: het geven van
een toelichting tijdens de hengstenkeuring. Het hoofdbestuur geeft aan dat het is aangekaart in de
vergadering van het hoofdbestuur. Echter dit is nog steeds onderdeel van discussie.
Verder worden geen inhoudelijke op – of aanmerkingen gemaakt waarmee de notulen kunnen worden
vastgesteld.
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5. Verkiezing voorzitter Presidium ( bijlage 2 )
Friesland geeft complimenten aan vz. Zij zien graag dat iemand op deze manier naar zichzelf kan kijken.
Zijn eigen kunde en onkunde kan bepalen en vervolgens actie onderneemt.
Naar voren komt dat er een tweetal mogelijkheden zijn betreffende het voorzitterschap:
1. Een voorzitter met een dubbelrol: voorzitter en lid LAR
2. Een onafhankelijke voorzitter. Het reserve LAR-lid wordt afgevaardigd.
Om de tweede mogelijkheid te kunnen realiseren zal het reglement en evt. statuten moeten worden
aangepast. Dhr. Bos geeft aan dat het inbrengen in de ALV hierbij noodzakelijk is. De situatie zal moeten
worden uitgelegd aan de leden.
Afgesproken is dat eerst het reglement of de statuten worden aangepast, waarna vervolgens een
nieuwe voorzitter gekozen zal worden. Daarna zal het mogelijk moeten zijn zowel optie 1 als optie 2
toe te passen. Dat is dan aan de betrokken voorzitter.
Verder waren er geen opmerkingen vanuit de fokverenigingen.
6. Jaarrekening 2012 NSPS ( bijlage 3 )
De jaarrekening wordt door de penningmeester doorlopen. Vz. geeft aan dat er een keurig financieel
resultaat is geboekt. Hij spreekt zijn complimenten uit naar het HB en specifiek naar dhr. Bos
Er wordt gevraagd of de jubileumboeken niet beter kunnen worden afgeboekt.
Deze boeken zijn deels van het manifestatiefonds en deels van het PR. Deze worden nog verkocht. Het
paste niet in budget PR. De boeken zijn al een stuk afgewaardeerd.
De vraag wordt gesteld of de debiteuren allemaal voorwaardig zijn. Ja, 1157 is afgeboekt
Er wordt gevraagd hoe het staat met de personeelsbezitting en hoe staat wat betreft de contracten.
Aangegeven wordt dat we afscheid hebben genomen van mevr. Vering. De actuele personeelsbezetting
bestaat uit allemaal vaste contracten.
Aangegeven wordt dat het bedrag van 5000 euro voor het geluid tijdens de manifestatie hoog wordt
bevonden. Dhr. Bos licht toe dat daar ook de huur van de units, wagens bij de ringen, personeel enz.
5000 euro is zeer acceptabel.
Er komt een vraag met betrekking tot het hengstenhouderportaal: Betekent dit dat na twee jaar geen
afdracht hoeft betaald te worden aan de Koepel Fokkerij? Dit hoeft niet meer.
Er wordt gevraagd: Zijn er naar aanleiding van de bevindingen van de leden van de kascontrolecommissie
correcties aangebracht? Dhr. Bos geeft aan dat dit niet het geval was. Ze waren erg tevreden. Er waren
twee opmerkingen m.b.t. personeelskosten en kosten van organisatie en de leiding (vergaderkosten).
Opgemerkt wordt het gebruik van twee verschillende merken transponders. Het HB geeft aan dat er 2012
een goedkoper transponder is gebruikt. Echter het gebruik ervan is nog niet eenduidig succesvol, naast de
transponders van HDI zijn er ook nog transponders van Virbac gebruikt.
De LAR geeft een positief advies af met betrekking tot de jaarrekening 2012.
7. Brief aanpassing fokplan 2005 ( bijlage 4 )
8. Aanpassing fokplan 2005 ( bijlage 5 )
Dhr. Bonants ( lid FTC) licht de aanpassing van het fokplan 2005 nader toe. Stelling: 15 veulens, 7 enters
en 4 twenters laten zien in 5 jaargangen moet voor iedereen haalbaar kunnen zijn.
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Discussiepunt t.a.v. aanpassing fokplan: Zitten de hengsten uit de jaargang XYZ in het 6-jarig of 9- jarig
termijn?
De XYZ jaargang zijn onder de voorwaarde 9 jaar aangenomen, dus 9 jaar handhaven/ zo laten
staan. Meerderheid van de leden mee eens. Gaande weg de rit kun je niet de regels veranderen.
De aanpassing in de het fokplan op het gebied van de jeugd- en totaalindex is gemaakt, omdat kleine
fokkers de voorgaande normen niet haalbaar achten. Aangegeven wordt dat het voor grote fokkers net zo
goed lastig is. Ze willen terug naar met reductie.
Er wordt gepeild naar de meningen en vragen van de leden, zodat deze meegenomen kunnen worden in
een extra ingelaste FTC en ALV (om de veulens van dit jaar in dit verhaal te kunnen meenemen):
De wens is om in de voorjaars ALV een akkoord te hebben zodat de veulens van dit jaar meegenomen
kunnen worden in dit plan.








12 stamboekopnames verplicht minimaal 7 oudere dieren op keuring waarvan 10 jury beoordelingen
blz. 3
Waarom heb je dan 12 opnames nodig als je maar 7 oudere dieren met minimaal 10
jurybeoordelingen hoeft te hebben?
Anders wordt niet voldaan aan de index berekeningen.
"Een voorbeeld wordt gegeven: Ik krijg 20 veulens: 10 merries en 10 hengsten. Ik ben een
hobbyfokker en ga met al mijn merrieveulens naar de keuring. Dan laat ik 100% zien. Dit brengt in
het huidige plan mee dat er daarna 6 enters (60% van getoonde veulens), en 4 twenters (60% van
getoonde enters) moet worden getoond.
Dit is onredelijk ten opzichte van iemand die maar 4 mv toont, ( de verplichte 40%), die hoeft maar
met 2,5 enter te komen.
Beter zou zijn om de percentages te herleiden naar de geboren veulens. 40% mv , 20% hv, 25%
enters van de geregistreerde mv, en 15% twenters van de geregistreerde mv.




Antwoord van Piet Bonants.
Als je 20 veulens krijgt 10 merrie en 10 hengsten en je laat 100% zien v.d. merrieveulens dan
vergeet je dus de 20 % v.d. hengstveulens..Je zou eigenlijk 2 hengstveulens en 4 merrieveulens
moeten laten zien dus 6 veulens totaal. Laat je echter van deze aantallen 5 hengstveulens en 10
merrieveulens zien dan laat je 15 veulens zien en rond je de eerste fase wat de veulens betrefd af.
Dit doet iemand om er in een jaar vanaf te zijn (wat de veulens betreft). Het lijkt me dan ook wel erg
vreemd als deze persoon de enters en twenters daarna niet versneld wil afronden.
 Hetgeen bedoeld word in de vraagstelling word wel meegenomen naar de eerstvolgende FTC
 Eerste jaargang 15 veulens tonen 65% veulenpremie  voor mini’s vrij hoog. Vrijstelling in zake de
procentuele eisen m.b.t de hierna nog te tonen enters en twenters. Kan 65% per maat
gedifferentieerd worden?
 Ja dit blijkt uit het verleden geen probleem te zijn.
 Waarom registerhengsten nu ineens sperma laten zien net als B-licentie hengsten? Veulens mogen
gewoon meedoen aan de keuring in de normale rubriek, maar als eis daarvoor moet sperma
getoond worden. Dit was opgenomen in de ppt in de laatste ALV.
 Reductie zwarte hengsten mag blijven zoals is, mini’s omhoog.
totaalindex niet naar beneden ontstaat risico bij de hengsten die op de grens zitten. Niet verlaagd en
ze halen index niet dan gaan er hengsten op de scheidingslijn uit.
Meeste fokvereniging zijn het niet eens met wat hier in wordt gebracht.
 Waarom kleurhengsten niet aangepast?
Gekeken naar gemiddelde populatie halen deze hengsten deze totaalindex.
Het verlagen van totaalindex bij zwarte hengsten is vooral ook gekozen om nieuwe bloedvoering een
kans te geven en dus het inteeltpercentage te kunnen verlagen.
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Waarom niet voor iedereen gelijk: 15 veulens 7 enters en 4 twenters en reductie weg laten?
Dit zou zonder reductie 20-12-8 zijn.
 We zullen hierover binnen de FTC nogmaals brainstormen.
 Sjef Damen stelt voor het simpel te houden: aantallen 15 veulens 7 enters en 4 twenters alle leden
snappen het. Voor het predicaat definitief zijn toch de 12 stamboekopnames van belang. (16
mensen stemmen hiervoor) we leggen dit neer bij het FTC.
 Als de stukken rond zijn en alles is aangenomen is het dan mogelijk om op onze site een artikel
gemaakt kunnen worden waarin dit alles verwoord wordt?
Dit alles zal in de reglementen verwerkt morgen worden. Aangegeven moet worden dat dit soms lastig
terug te vinden is. Het vereenvoudigen is voor leden van belang.
Pleiten om het totale reglement ( compleet fokplan en keuringreglement) bij de LAR op tafel te hebben
om over het totaal te stemmen.
De ingebrachte punten worden door de FTC besproken en indien gewenst worden meegenomen
in de volgende voorstellen.
9. Concept agenda ALV van het NSPS 27 april 2013 ( bijlage 6)
Verkiezingen lid van het HB
Dhr. Bos geeft aan dat hij zolang er geen opvolger is zijn taken (penningmeester) op een vrijwillige basis
zal blijven volbrengen, maar geeft nadrukkelijk aan dat er naar een opvolger moet worden blijven
uitgekeken. Op de ALV zal hij dus zijn taak in het HB neerleggen.
Gevraagd wordt of er akkoord wordt gegaan met het feit dat wanneer er een kandidaat voor de functie
penningmeester gevonden wordt, deze direct ingewerkt kan worden zonder eerst voorlegging aan de LAR.
Aangegeven wordt dat er weinig te kiezen valt.
Verschillende leden brengen naar voren dat er onduidelijkheid is over de inhoud van de vacature. Dit kan
misschien voor afstand bij kandidaten zorgen. Er wordt gevraagd hoeveel tijd de penningmeester in zijn
functie steekt? Dhr. Bos geeft aan dat dit gemiddeld 10 uur per week is.
We willen het HB meegeven om, bij het niet vinden van een juist personage, de vormen/profielen van de
bestuurstaken aan te passen.
Momenteel kan er in het ALV in april geen kandidaat voor de vacature penningmeester worden
aangedragen. Een mogelijke oplossing, bij het vinden van een kandidaat, is om deze persoon voor te
dragen en/ of te benoemen tijdens een extra ALV dat zal worden ingelast naar aanleiding van de te nemen
besluiten met betrekking tot de aanpassing van het fokplan. Op deze manier kunnen we aan de statuten
voldoen.
Er wordt vanuit het HB een verzoek gedaan om in ieders netwerk binnen de eigen fokvereniging te kijken of
er iemand geschikt is om de vacature penningmeester te vervullen. Er wordt voorgesteld om alle
penningmeesters van de fokverenigingen te peilen. Mochten er namen zijn dan kunnen deze worden
doorgemaild naar mevr. van Dongen- Dirven.
Naast de vacature voor penningmeester, stond ook de vacature voor PR nog open. Dhr. T Aalbers geeft
aan dat hij deze vacature wil gaan vervullen. Hij geeft hierbij aan dat hij zijn functie als voorzitter van de
commissie Werving en Selectie dan graag neerlegt. De LAR draagt T. Aalbers voor tijdens de ALV.
Besloten wordt dat de commissie Werving en Selectie vanaf nu zal bestaan uit een drietal personen vanuit
de LAR: A. Dibbits, N. den Hartog, A. Hakkert en daarnaast zal C. Vriens vanuit het HB deelnemen.
Er wordt gevraagd waarom ervoor gekozen is om aspiranten mee laten lopen in FTC.
Het FTC meldt dat er geen rooster van aftreden bekend was. Aan het einde van dit jaar zullen twee leden
vertrekken. Wanneer beslissingen worden genomen zullen de stemmen van deze aspiranten niet gelden.
Momenteel zitten er bij het FTC veel mensen aan tafel, maar einde jaar zal dit dus minder zijn. Er zullen
geen gehele commissies (hengstenjury/veterinair) meer in het FTC blijven wat de commissie ook zal doen
slinken. Met het aanstellen van aspirant-leden hoopt het FTC hun draagvlak te kunnen verbreden.
Naar voren wordt gebracht dat we goed in ons achterhoofd moeten houden dat we moeten streven naar de
regels. Nieuwe leden van de FTC worden benoemd in de ALV, daarna mogen zij mee gaan denken en
4

beslissen.
Geconcludeerd kan worden dat ons systeem tot benoeming te traag is om de werkelijkheid te kunnen
bedienen.
Iedereen wordt verzocht te zoeken naar een nieuwe penningmeester voor het NSPS. Dhr. T. Aalbers
wordt voorgedragen voor de PR bestuursfunctie.
10. Nederlands kampioenschap Dressuur, Vaardigheid en marathon ( bijlage 7 )
De commissie Sport & Recreatie is tot een voorstel gekomen met betrekking tot de invoering organiseren
Nederlands Kampioenschap dressuur, vaardigheid en marathon. Dit is onverkort overgenomen door het
HB.



22 juni 2013: Nederlands Kampioenschap aangespannen dressuur en vaardigheid in Heteren.
10 augustus 2013: Nederlands Kampioenschap Samengestelde menwedstrijd (bestaande uit een
behendigheidsproef, vaardigheid en marathon).

Er wordt gevraagd waarom er indien nodig een apart kampioenschap voor register pony’s zal worden
uitgeschreven. Mevr. Dijk- van Delden antwoordt hierop dat sportregister pony’s een onbekende of
onvolledige afstamming hebben. Door aannemen van de nieuwe structuur vloeien te grote pony’s terug in
het veulenboek en pony’s met een veterinair gebrek vloeien terug in het C-boek.
11. Actiepuntenlijst ( bijlage 8 + 8a )
Actiepunt 1: ‘Betere en completere informatie voorziening via Mijn NSPS’. Dit actiepunt is opgelost en kan
van de actielijst af.
Actiepunt 2: ‘Invoering organiseren Ned. Kampioenschap dressuur, vaardigheid en marathon’. Dit actiepunt
is gerealiseerd.
Actiepunt 3: ‘Beleidsplan’ Dit actiepunt blijft op de actielijst staan.
Actiepunt 4: Fokvereniging Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen brengt een tweetal nieuwe
actiepunt in, namelijk:
1.Merrie’s ouder dan 12 jaar wel voor premiekeuring om b.v. pony’s die niet bij fokkers gestaan hebben en
niet naar keuringen geweest zijn en dan bij een fokker komt te staan die er mee wil fokken maar wel graag
een premie krijgen toch de kans te geven om een premie met hun merrie te halen  oudere import merries
kunnen evt. nog een predicaat halen.
2. Kroonmerries niet apart keuren, maar bij leeftijd genoten in de rubriek.
De opvattingen vanuit de LAR zijn zeer divers. Er wordt besloten om dit terug te koppelen aan de
FTC.
12. Rondvraag
Dhr. Damen meldt dat er binnen fokvereniging Midden-Brabant een wijziging is met betrekking tot de
afvaardiging van de LAR. Daarnaast vraag dhr. Damen of de documentatie voor de LAR-bijeenkomst
eerder verspreid kan worden. Hiervoor wordt in de vergadering een beroep op het HB gedaan.
Als laatste wordt gevraagd of een dubbele aanlevering (digitaal/op papier) van de documentatie
noodzakelijk is. Afgesproken wordt dat het standaard per mail wordt verzonden. Mocht iemand het op
papier willen verkrijgen dan moet dit worden aangegeven bij mevr. Van Dongen- Dirven.
Dhr. Bonants vraagt of dat hij goed geïnformeerd is dat wij als LAR in het verleden een besluit genomen
hebben t.a.v. het tonen van hengsten op de hengstenkeuring. Jonge hengsten het eerste en tweede jaar
tonen en voor de primering aanbieden. Tevens wanneer ze uit de eerste fase komen aanbieden op de
hengstenkeuring en ook verplicht voor primering aanbieden. En tonen op de hengstenkeuring bij definitieve
goedkeuring. Dit Laatste zonder de verplichting om ze te laten primeren. Het antwoord hierop was ja.
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M>B>T de hengsten die definitief worden, ouder dan 12 jaar .Deze zou je kunnen tonen in de baan maar
zou ook kunnen via een presentatie op scherm of extra bijlage aan de catalogus. Op dit moment worden er
hengsten getoond die definitief zijn ,maar een blamage zijn voor publiek uit het buitenland.

Dhr. Verheul geeft aan dat binnen hun fokvereniging gesproken is over de kosten van de prijzen. Dit is voor
de fokvereniging een grote kostenpost. De vraag vanuit de fokvereniging is om gezamenlijk met alle
fokverenigingen inkopen te doen om de kosten te drukken. In de vergadering komen hierop wisselende
reacties. Besloten wordt om dit voor als nog voor iedere fokvereniging apart te realiseren.
Daarnaast vraagt men zich af of we de Ledenadviesraad niet moeten veranderen in Ledenraad. Dhr.
Hendriks geeft als reactie dit de eerste twee jaar nog niet doen. Laten we eerst in een rustiger vaarwater
komen. Ledenraad is toch nog wel iets ingrijpends. Vrijwel iedereen stemt hiermee in.
Dhr. den Hartog brengt naar voren dat zijn fokvereniging tijdens de Algemene Leden Vergadering soms
wat uitleg mist. Voor leden is de vergadering lastig te volgen. De vz. geeft aan dat op het gebied van de
LAR alles in de notulen te lezen is. Meer uitleg geven dan dit gaat niet. Meer toelichtingen kunnen
misvattingen opleveren.
Daarnaast geeft dhr. den Hartog aan dat er binnen zijn fokvereniging onrust is naar aanleiding van
uitspraken van de voorzitter organisatie van de hengstenkeuring. Er zou verteld zijn dat er brieven zijn
rondgestuurd over passages die zijn voorgevallen tijdens de hengstenkeuring. Hij wil graag meer
duidelijkheid over de waarheid hiervan. Het HB geeft aan bekend te zijn met de geruchten hierover. Ook in
de ‘Shetlandpony’ is hierover iets naar voren gebracht. Er komt nog een vervolg.
Dhr. van Elst leest de volgende tekst voor namens zijn fokvereniging: De visie en het inzicht van de
hengsten jury/ commissie wordt in twijfel getrokken, de besluitvorming bij goed- en afkeuren van jonge
hengsten was niet te volgen evenals de primering in januari en de aanwijzing van enkele kampioenen.
Er wordt door het HB aangegeven dat er vanuit mag worden gegaan dat er drie deskundige mensen
staan. Verder wordt besloten hier niet op in te gaan tijdens deze bijeenkomst.
Mevr. Dijk- van Delden doet een oproep naar vrijwilligers tijdens de Outdoor wedstrijddag in Heteren, waar
het Nederlands Kampioenschap aangespannen dressuur en vaardigheid zal worden gehouden.
Daarnaast geeft ze aan dat de Commissie Sport en Recreatie de ABOP organiseert. Op 13 april wordt er in
samenwerking met de fokvereniging van Midden Brabant een ABOP georganiseerd. Wanneer er meer
fokverenigingen zijn die graag een ABOP in samenwerking met deze commissie organiseren, kunnen ze dit
bij de commissie Sport en Recreatie melden.
Dhr. Hendriks vraagt zich af hoe het mogelijk is dat minimaal twee fokverenigingen de ledenbijeenkomst
t.a.v. de LAR pas na de LAR-bijeenkomst te plaatsten. Aangegeven wordt dat sommige fokverenigingen
mandaad vanuit de fokvereniging hebben gekregen. De leden weten dat de afgevaardigde naar de LAR
het woord in de LAR mag voeren. Het komt er op neer dat iedere fokvereniging beslist over de eigen gang
van zaken en invulling. Deze gedachtegang van sommige Fokverenigingen is nooit de bedoeling geweest
bij de oprichting van de LAR.
Mevr. van Dongen- Dirven wil graag nogmaals hameren op het tijdig toesturen van de vergaderstukken
voorafgaand aan de LAR-bijeenkomst door het HB.
13. Sluiting
Om 21.20 uur wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.
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