Verslag Ledenadviesraad 26 september 2013 te Heteren
In dit verslag zullen afkortingen gebruikt worden. Ledenadviesraad = LAR, Hoofdbestuur van het
NSPS = HB Algemene ledenvergadering = ALV

Aanwezig 22 stemgerechtigden:
De leden: A.R. Boer (Drenthe Noord), P.L.M.J. Bonants (Limburg), L. Both (Meerkerk e.o), G.
v.d. Brink (reserve lid Zuid Holland West), J.G. Damen (Midden Brabant), J. Dekkers
(Bommelerwaard), A. J.D. Dibbits (Land van Maas en Waal), J. van Dongen-Dirven (Land van
Heusden en Altena), M. v. Doorn (Noord West Veluwe), E.E.W. Driesman (Twente), A.J.M. van
Dun (West Brabant), Th.G.J. v. Elst (Oost Brabant), P. Feiken (Groningen), A. Hakkert (West
Overijssel en Flevoland), N.W.C. den Hartog (West Betuwe), J. M. Hendriks (Midden Betuwe), J.
Lanting (Drenthe Zuid), Y.J. Muller (reserve lid Utrecht), B. Plender (reserve lid Friesland), H.
Schouls (Over Betuwe), G.C. v.d. Vegt, R. Zwaaneveld (IJsselstreek).
Afwezig met bericht:
A. Blonk (Noord-Holland), J. Poppelaars (Hart van Brabant), A. Veenhuizen (Westerkwartier),
C.M.J. Verheul (Zuid Holland West), J. H.A.M. Veth- v. Rossum (Utrecht), C. de Vries (Friesland),
M. Verweel (Zeeland), E v. Werven (Oost Veluwe).
HB leden: J. Bakhuizen, A. Dijk-van Delden, J. Hermsen.
Notulist: M.M. Westenbrink.
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Presentielijst
Afwezig zijn mevrouw Verweel (Zeeland), de heer Van Werven (Oost Veluwe). De heer
Van Werven geeft aan dat de vergadering samenvalt met zijn premiekeuring. De LAR
heeft weinig ruimte om te schuiven met de vergaderdata. Verder zijn afwezig de heer
Veenhuizen (Westerkwartier) (naar een vervanger wordt nog gezocht), de heer Blonk
(Noord-Holland), de heer Poppelaars (Hart van Brabant).

3.

Mededelingen/ingekomen stukken
Brief van de Bond van Shetlander Hengstenhouders wordt voor kennisgeving
aangenomen.
De heer Hakkert meldt namens de commissie Werving en selectie dat de vacature PR
man/vrouw nog niet is ingevuld. Er is wel een kandidaat voor de vacature van bestuurlijk
penningmeester. De kandidaat is geen lid van het NSPS.
De commissie bekijkt hoe de werving van de PR man/vrouw er uit moet gaan zien.
Conclusie: De vergadering mandateert de commissie om de kandidaat voor het
penningmeesterschap, na overleg met het HB, voor te stellen aan de ALV. Voorwaarde
is wel dat de kandidaat lid is of wordt van het NSPS. Mocht aan de laatste voorwaarde
niet worden voldaan dan wordt dit besproken in de LAR vergadering.
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4.

Notulen d.d. 7 maart 2013
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Verkiezing nieuwe voorzitter LAR
Conclusie: De heer Schouls wordt met algemene stemmen verkozen als onafhankelijk
voorzitter van de LAR voor een periode van 3 jaar.
De statuten zullen op dit punt worden aangepast (wordt op de agenda van de komende
ALV geplaatst).
De voorkeur van de vergadering gaat uit naar de mogelijkheid dat de voorzitter kan
kiezen of hij of zij optreedt als onafhankelijk voorzitter of dat het voorzitterschap wordt
gecombineerd met het lidmaatschap van de LAR. Gekeken wordt of deze
keuzemogelijkheid opgenomen kan worden in de statuten. Een van de leden stemt
tegen het opnemen in de statuten van de mogelijkheid om een onafhankelijk voorzitter te
benoemen. De andere leden gaan akkoord.
Het opheffen van de LAR en de ALV wordt aan de orde gesteld. In plaats van de LAR
zou een ledenraad moeten worden ingesteld. Steeds meer LAR leden neigen naar deze
oplossing

6.

Actiepunt Drenthe Zuid
De vergadering kan zich vinden in het actiepunt.
Het actiepunt houdt in dat er bij het hoofdbestuur wordt aangedrongen om de gegevens
van de stamboekopnames te verwerken in een soort kerstbomenboek. Verder moet
worden vermeld hoeveel dieren zijn aangemeld voor stamboekopname en hoeveel
dieren zijn opgenomen.
De informatie die uit de fokkerij komt moet worden verwerkt zodat de fokker daarmee
verder kan. De LAR wil graag dat er wat gedaan wordt met de informatie over hengsten
die wordt verzameld tijdens de stamboekopname.
Onderzocht wordt of de informatie digitaal ter beschikking kan worden gesteld. Het is wel
zo dat hieraan een prijskaartje hangt.
Conclusie de vergadering geeft een positief advies richting het HB met betrekking tot
het actiepunt van Drenthe Zuid.
Voorgesteld wordt om bij de stamboekopname de bovenbouwscore weer op te nemen.
Dit punt wordt opgenomen op de actielijst.

7.

Artikel 11 keuringsreglement ingebracht door Fokvereniging. Midden Brabant
Het voorstel houdt in dat ook hengsten van vier jaar en ouder, die voor
stamboekopname worden aangeboden, moeten kunnen worden aangeboden voor
primering in het kader van het fokplan (het halen van de gevraagde aantallen). Dit staat
los van de hengstenkeuring. De hengsten zouden ook ieder jaar terug moeten kunnen
komen voor het verbeteren van de premie.
In het kader van het versneld afronden van een fokplan is indertijd geregeld dat
hengsten die niet zijn goedgekeurd op driejarige leeftijd eenmalig voor primering
aangeboden konden worden.
Conclusie: De LAR kijkt in principe positief naar het voorstel maar is wel van mening
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dat het ter advisering moet worden voorgelegd aan het HB en de Foktechnische
Commissie (FTC).
8.

Werkwijze LAR afgevaardigde
Het is zo dat voorafgaand aan de LAR vergadering de leden overleggen met hun
fokvereniging. In de vergadering van de LAR kan vervolgens de mening nog worden
bijgesteld aan de hand van de informatie die ter vergadering naar voren wordt gebracht.
De informatie over hoe een LAR lid invulling geeft aan het lidmaatschap zal in het blad
De Shetlandpony en op de website worden weergegeven. Ook de adressenlijst van de
LAR leden zal worden vermeld zodat de leden die dat willen contact op kunnen nemen
met een LAR lid. Een heldere communicatie moet de beeldvorming over de LAR bij de
leden verbeteren.
Hoe het overleg met de achterban door een LAR lid wordt ingevuld is per fokvereniging
verschillend. De ervaring leert dat het niet altijd makkelijk is om de leden van de
fokvereniging te betrekken bij alle punten die in de LAR vergadering aan de orde komen.
Conclusie: De vergadering gaat akkoord met het tekstvoorstel over de werkwijze van de
LAR afgevaardigde.

9.

Begroting 2014
Vraag is of er gekeken is naar een alternatief voor Utrecht.
De faculteit Diergeneeskunde van Utrecht is de enige in Nederland wiens oordeel
juridisch is afgedekt. Belangrijk is ook dat voor alle hengsten de omstandigheden gelijk
zijn. Conclusie is dat deze faculteit de enige is waar men terecht kan.
Vraag is of er op de kosten van De Shetlander kan worden bespaard. Het is de vraag of
de keuringsverslagen in het blad moeten worden opgenomen. Gegevens zouden ook via
andere kanalen doorgegeven kunnen worden. De kosten bedragen nu 18 euro per lid.
Alle advertentieopbrengsten zijn daarin wel meegenomen maar redactionele kosten zijn
niet in deze berekening opgenomen.
De overige kosten stijgen van 1000 euro in 2013 naar 3200 in 2014. Dit omdat
werkzaamheden ten behoeve van De Shetlander nu hierin zijn meegenomen. Eerder
waren deze kosten elders opgenomen.
Antwoord: Er is een nieuw contract afgesloten met Veldhuis. Mede hierdoor is
kostenbesparing van 10.000 euro gerealiseerd. Een van de taken van de nog te
benoemen PR functionaris is het binnenhalen van nieuwe advertenties. Door leden
wordt aangegeven dat men er prijs op stelt dat het blad een professionele uitstraling
heeft. Er wordt gestreefd om het blad een professionele uitstraling te geven tegen een
zo laag mogelijke kostprijs.
Vraag is of er nog kan worden bespaard op de personele kosten.
De kosten die Lunteren met zich meebrengt moeten kritisch worden bekeken.
Antwoord: Aan Lunteren is dit jaar 2000 euro minder uitgegeven dan in voorgaande
jaren. Er wordt zeer kritisch naar de uitgaven gekeken. Op personele kosten kan niet
verder worden bespaard.
Vraag is of de registratie van stalnamen en predikaten wel parallel lopen met het aantal
dieren dat wordt aangeboden.
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Antwoord is dat gegevens zijn gebaseerd op de tot nu toe bekende gegevens. Het is een
reële weergave van de recente ontwikkelingen.
Geconstateerd wordt de deelname aan premiekeuring terugloopt. Vraag is of er gekeken
kan worden naar het samenvoegen van keuringen van fokverenigingen om zo op de
kosten te besparen.
Gevraagd wordt aan het HB om vooral door te gaan op de digitale weg.
10.

Tarieven en toelichting 2014
Dit agendapunt wordt voorafgaand aan punt 9 behandeld.
Het voorstel is om de lidmaatschapskosten met 10% te verhogen.
Er kan ook voor worden gekozen om niet de contributie maar de tarieven te verhogen.
Op die manier betalen degenen die de diensten afnemen meer maar kan de contributie
niet of minder worden verhoogd. Een andere mogelijkheid is om de begroting niet
sluitend te laten zijn en de contributie minder te verhogen. Wat mist is een doorkijkje
naar het beleid om kosten te besparen. Gevraagd wordt aan het HB om te komen met
voorstellen om de kosten te verlagen. Het is ook een optie om alle tarieven ieder jaar
met de inflatiecorrectie en een percentage voor opvangen van de kostenstijgingen te
verhogen. Op die manier kunnen forse incidentele verhogingen worden voorkomen. Een
gevaar van een forse contributieverhoging is dat een aantal leden hun lidmaatschap op
zullen zeggen.
Naar voren wordt gebracht dat het niet verstandig is om de contributie voor de
jeugdleden zo fors te verhogen. Door de verhoging wordt het minder aantrekkelijk voor
de jeugd om lid te worden en lid te blijven.
Wat opvalt is dat de afdracht voor de koepelfokkerij weer op de lijst staat terwijl
afgesproken is dat deze afdracht niet meer zou worden gedaan.
De registratie van een internationale dekhengst gaat van 25 euro naar 50 euro. Vraag is
waarom deze verhoging zo fors is en of het om een eenmalige verhoging gaat.
Aangegeven wordt dat een thuiskeuring kostendekkend moet zijn. Kosten worden nu
gespecificeerd. Dat wordt voor iemand die tien pony`s heeft een kostbare
aangelegenheid. Er moet kritischer gekeken worden naar de aanvragen voor een
thuiskeuring. Als de thuiskeuring heel duur wordt gemaakt ontstaat het risico dat mensen
met zieke pony`s naar premiekeuring gaan.
Het HB heeft besloten om uitsluitend de contributie te verhogen omdat op die manier alle
leden evenredig worden belast. Het lijkt het HB geen goede zaak om de tarieven voor de
veulens nog meer te verhogen.
Als er wordt uitgegaan van een inflatiecorrectie van 2.9% dan ligt de verhoging van de
contributie rond de zes euro.
Met de reserves moet heel zuinig worden omgegaan en het is de vraag of het verstandig
is om een tekort op de begroting te laten ontstaan.
Wat betreft de verhoging van het tarief voor de internationale dekhengst is het zo dat
ieder jaar nagegaan moet worden of een internationale dekhengst een andere status
heeft gekregen. Dit brengt kosten met zich mee. Het bedrag dat een keer per jaar in
rekening wordt gebracht (25.50 euro) is niet kostendekkend en ook 50 euro is niet altijd
kostendekkend.
Het is zo dat er per lid een afdracht aan de koepelfokkerij moet worden gedaan. Afdracht
dekgelden bestaat niet meer. De afdracht per lid is minder dan de kosten afdracht
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dekgelden. In de notulen van de vergadering van 7 maart 2013 staat dit niet juist
verwoord. Deze notulen horen te worden gelezen zoals hiervoor is verwoord.
Er is voor een staffel gekozen voor de thuiskeuring omdat als iemand meerdere pony`s
heeft het keuren meer tijd kost. In De Shetlandpony van begin dit jaar heeft de
regelgeving omtrent de thuiskeuring gestaan. De regels zijn al een stuk strenger dan de
regels die in het verleden zijn gehanteerd.
Conclusie:
- De vergadering kan zich vinden in de verhoging van 25.50 euro naar 50 euro
voor de registratie van een internationale dekhengst.
- Voor de thuiskeuring komt een tarief van 250 euro met daarbij een staffel per
pony die wordt aangeboden. De vergadering gaat akkoord met deze regeling en
het daarbij behorende tarief:
- Verhoging van het tarief voor jeugdleden met 3 euro. De vergadering stemt, met
drie stemmen tegen, in met deze verhoging.
Contributieverhoging:
1. Verhoging van de contributie met 7 euro (exclusief inflatiecorrectie) is het
voorstel van het HB. 4 leden stemmen voor dit voorstel en 18 leden stemmen
tegen.
2. Alternatief voorstel is om alle tarieven jaarlijks met een percentage te verhogen.
Dit jaar zou dat 5.15% (dit is inclusief inflatiecorrectie) moeten zijn. 10 leden
stemmen tegen en 12 leden stemmen voor.
3. De contributie wordt verhoogd met 2.50 euro en daarboven de inflatiecorrectie en
een aantal tarieven wordt gecorrigeerd met de inflatiecorrectie. Dit resulteert in
een tekort op de begroting van 3.800 euro. 6 leden stemmen voor het voorstel en
16 leden stemmen tegen.
Conclusie: De vergadering kiest voor variant 2 met de toevoeging dat als bepaalde
tarieven uit de hand lopen het HB het recht heeft hierop een correctie toe te passen.
Voorgesteld wordt om voor de komende jaren deze formule te blijven hanteren.
De LAR adviseert om alle tarieven met 5.15% te verhogen met het recht voor het HB om
daar waar dat nodig is de verhoging aan te passen.
11.

Aanpassing fokplan 2005
De mogelijkheid is er om het plan na een of twee jaar aan de hand van bevindingen aan
te passen.
De vereniging heeft momenteel ongeveer 2800 leden. hiervan zijn er 350 serieus met de
fokkerij bezig. Ongeveer 500 leden maken een keuze van de hengst op advies van de
hengstenhouder.
Het HB en de FTC voelen zich verantwoordelijk voor alle leden. Het HB heeft voor de
zwarte hengsten met de indexverruiming gekozen voor het creëren van een breder
draagvlak, door meer jonge hengsten een kans te geven in de fokkerij. Qua exterieur
wordt minder kritisch gekeken bij dieren die zeer waardevol kunnen zijn voor de fokkerij.
Lezingen over dit onderwerp worden door het HB van harte aanbevolen.
Opmerkingen vanuit de vergadering:
Goede hengsten komen vanzelf bovendrijven en hebben geen fokplan nodig.
Van belang is dat het merriebeeld ook wordt meegenomen.
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De indexverruiming voor de zwarte hengsten zal geen verruiming van de populatie
geven. Fokkers dekken bij voorkeur met een hengst met een hoge index. De
inteeltcoëfficiënt zou moeten worden ingevoerd als sturingsmechanisme.
Het is niet wetenschappelijk bewezen dat per definitie inteelt nadelig is voor de
spermakwaliteit. Het is dus de vraag of er zo gefocust moet worden op de
inteeltcoëfficiënt.
Er is al de regel dat bij de generatie-interval niet meer 1% stijging van de
inteeltcoëfficiënt mag plaatsvinden.
Bij constatering van veterinaire gebreken bij twee of meer veulens op de twaalf wordt er
veterinair onderzoek gedaan. Er wordt dan gekeken of de moederdieren ook een
veterinair gebrek hebben. De vergadering is van mening dat er beter met een
percentage gewerkt kan worden. De paragraaf over de veterinaire gebreken is
onvoldoende duidelijk. Het is van belang om digitaal in beeld te brengen welke
veterinaire gebreken en in welke mate een hengst meegeeft. Verder zou moeten worden
aangegeven om welke veterinaire afwijkingen het gaat en in welke mate deze erfelijk
zijn. De laatste zin onderaan pagina 3 zou als volgt gewijzigd kunnen worden: “Als wordt
vastgesteld dat bij een bepaalde hengst te veel veterinaire afwijkingen bij zijn
nakomelingen voorkomen, dan kan worden besloten de deklicentie van de hengst in te
trekken”. De omschrijving algemeen. Het veterinaire team verzamelt gegevens en geeft
deze door met een inzicht/ advies aan de fokleiding, die een beslissing neemt.
Met ingang van 2014 vermeldt de veulencontroleur de geconstateerde veterinaire
afwijkingen.
In een vorige vergadering is toegezegd om terug te komen op het voorstel om het simpel
te houden en uit te gaan van 15 7 4. De FTC zou hier naar kijken. In het voorliggende
plan is hier niets van terug te vinden. Hengsten uit de A jaargang zijn voor 9 jaar
goedgekeurd en men wil dit terugbrengen naar 6 jaar (pagina 3 in het midden). Dit zou
niet moeten worden gewijzigd. Voor de A- en B jaargang zou de termijn 9 jaar moeten
blijven en vanaf de C jaargang 6 jaar. Op de jaarvergadering in 2012 is voor de C
jaargang de termijn al op 6 jaar gesteld.
Gevraagd wordt wat de achterliggende gedachte is bij de passage bovenaan pagina 3:
“De op de premiekeuringen aangeboden enterhengsten en twenterhengsten tellen in de
berekeningen wel mee in de te tonen aantallen, maar worden niet meegenomen in de te
tonen percentages”. Berekeningen worden niet meegenomen in de percentages omdat
niet alle enter- en twenterhengsten worden aangeboden.
Conclusie: De vergadering kan zich vinden in het voorliggend fokplan 2005 en geeft het
advies om het in de ALV aan de orde te brengen behoudens twee zaken:
1. De termijn voor de A- en B jaargang moet van 6 naar 9 jaar worden opgetrokken.
2. De vergadering vraagt het HB en de FTC om te komen met een heldere en
duidelijke beschrijving van de passage over veterinaire beperkingen.
12.

Voorstel tot uitbreiding preferent en superpreferent predikaat met sportprestaties
Geconstateerd wordt dat er wel een verschil in beloning zit tussen Sport A en Sport AA
en niet tussen ABOP A of ABOP AA. Een Sport A pony blinkt uit in één discipline en een
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Sport AA blinkt uit in twee disciplines, vandaar een duidelijk verschil in de toekenning
van de punten voor Sport A en Sport AA. Bij een ABOP A en ABOP AA is dat
onderscheid minder duidelijk. Een pony die bijvoorbeeld een ABOP proef heeft afgelegd
met één zeven en verder allemaal tienen krijgt een ABOP A, een pony met allemaal
achten krijgt een ABOP AA terwijl het totale aantal punten van de ABOP A pony dan
hoger is. Daarom is er gekozen voor een gelijk aantal punten voor zowel ABOP A als
ABOP AA.
Conclusie: De LAR is geen voorstander van het uitbreiden van de preferent en
superpreferente predikaten met sportprestaties maar pleit voor het instellen van een
apart sportpreferentschap.
De LAR steunt het voorstel om een sportpredikaat in het leven te roepen.
In plaats van het huidige voorstel komt een voorstel tot uitbreiding van de predikaten met
het sportpreferenschap (met de benaming ster). Dit voorstel kan direct aan de ALV
worden voorgelegd.
13.

Voorstel aanpassing statuten
Aanpassing betreft het lidmaatschap.
Als een lidmaatschap wordt opgezegd is er altijd de mogelijkheid om hiertegen bezwaar
in te dienen. De voorgestelde aanpassing is juridisch getoetst.
Niet duidelijk is of iemand in een later stadium weer lid kan worden van de NSPS.
Conclusie: Met één stem tegen gaat de LAR akkoord met het voorstel en adviseert het
HB om het wijzigingsvoorstel voor te leggen aan de ALV.

14.

Agenda ALV 23 november 2013 met voordrachten stemmingen
Gevraagd wordt of het gebruikelijk is om een kascontrolecommissielid te herbenoemen.
Nagegaan wordt of dit kan.
Conclusie: Verder geen opmerkingen over de agenda.

15.

Actielijst
Punt 1 het Beleidsplan wordt in juni 2014 op de agenda van de LAR geplaatst.
De LAR vergadering in december zal alleen doorgaan als er voldoende agendapunten
zijn.

16.

Rondvraag
De heer Hendriks vraagt wat er in het overleg met het HB aan de orde is geweest.
De heer Zwaaneveld geeft aan dat de wisselwerking LAR HB is besproken. Ook de
bezetting van het HB is uitvoerig aan de orde geweest. Er is afgesproken dat er jaarlijks
in augustus overleg zal plaatsvinden. Ook is er gesproken over de aanlevertijd van de
vergaderstukken. Het presidium heeft een goede verstandhouding met het HB.
De heer Van Elst meldt dat zijn leden van de fokvereniging het als heel positief hebben
ervaren dat de leden van het HB premiekeuringen hebben bezocht. De heer Van Elst
vraagt of het mogelijk is om te keuren zonder catalogus.
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De heer Van Elst spreekt verwondering uit over de samenstelling van de jury bij de
premiekeuring. Ervaren juryleden waren bij elkaar gezet en minder ervaren juryleden
ook. Er was op deze manier geen voldoende mix van ervaring.
De opmerking over de samenstelling van de jury wordt door het HB meegenomen.
De heer Plender geeft aan dat dat er leden zijn die niet gelukkig zijn met het feit dat
leden niet wonend in het gebied van de fokvereniging, toch via een omweg hun pony's
op de keuring brengen. Duidelijk is dat hiertegen niets kan worden ondernomen.
De heer Damen vraagt wanneer er invulling wordt gegeven aan de reglementen die in
2012 zijn goedgekeurd. Een van de invullingen is het keuren zonder catalogus.
Verder vraagt de heer Damen of het mogelijk is om bij de hengstenkeuring te beginnen
met de driejarigen.
De heer Bakhuizen verwijst voor de invulling van de reglementen naar het fokplan 2005.
Wat betreft de hengstenkeuring is het zo dat de ervaring heeft geleerd dat beginnen met
de vierjarigen voor een betere doorstroming zorgt omdat de bovenbalkscore van deze
dieren al bekend is.
De heer Hermsen geeft aan dat de hengstenjury toch graag met catalogus wil keuren.
Als er zonder catalogus wordt gekeurd is het voor de jury niet mogelijk om een stap
terug te doen als er pony`s worden aangeboden waar de jury een band mee heeft.
17.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur.
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