VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET
NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK
OP ZATERDAG 29 NOVEMBER 2014
IN HET VAN DER VALKHOTEL IN DUIVEN
1. Opening
De voorzitter, dhr. Jan Bakhuizen, opent de vergadering met de volgende woorden:
Goedemorgen dames en heren,
Fijn dat u allen de reis richting Duiven weer heeft aanvaard. Namens het bestuur heet u allen dan ook
van harte welkom.
Een bijzonder woord van welkom aan Ereleden, Leden van verdiensten en allen die zich in zetten
voor ons stamboek.
De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd op pony gebied. En dat willen we graag hier met u
delen. Er zijn positieve dingen gebeurd, maar zo als het hele leven is, ook vervelende.
Laten we met z‟n allen toch het positieve de boventoon laten voeren. Positief vindt uw bestuur de
verhouding met het moeder stamboek en de zusterstamboeken zoals deze op dit moment is.
Regelmatig is er mail verkeer, en dat moet ook wel want ons stamboek mag de komende ISPC
vergadering gaan organiseren. Dit vergt het een en ander, en dat vooral van onze secretaris. Graag
willen we u betrekken bij deze ISPC meeting, nee, niet tijdens de vergadering, maar uw bestuur
denkt na over een show o.i.d. welke voor de gasten gegeven zou kunnen worden. Promotie van onze
mooie shetlander en dat op internationaal gebied. U gaat hierover zeker nog meer horen. Ook positief
is dat de pony stapel ongeveer gelijk blijft, het ledenaantal lijkt zich te stabiliseren, hoewel ook
geluiden ons bereiken dat er mensen zijn die het land wat ze al sinds jaar en dag huurden kwijt gaan
raken, en dat er bij sommige nog geen vervangend stuk land is. Dit is een van de vervelende dingen.
Zijn er dan geen andere vervelende dingen? Ja zeker, Joelle van Asch heeft zich uit het bestuur
teruggetrokken om persoonlijke redenen. De PR post is weer vacant, terwijl er zo veel positiefs uit te
halen is.
Nog een lege stoel ziet u staan, deze is van de vice voorzitter en de portefeuille houder fokkerij
zaken Jos Hermsen. Jos is ziek, er zijn het afgelopen jaar akelig dingen gebeurt in zijn leven, en het
voltallige bestuur hoopt van harte dat hij toch weer een positieve draai aan het leven kan gaan geven
en hier de volgende vergadering weer een stoel kan innemen.
Ook in de achter ons liggende periode, dames en heren, zijn ons leden ontvallen.
Ik verzoek u staande een moment stilte in acht te nemen.
Dank u wel.
Na een periode dat er nagenoeg geen over- c.q. onderbeten gevonden werden in onze Shetland
populatie, zijn er dit jaar verschillende gevonden, daarom tijdens deze vergadering een stukje
voorlichting van Drs. Schutte onze stamboekveterinair.
Ten slotte hoopt uw bestuur dat de vergadering mede dank zij u, er een kan zijn waar we met z‟n
allen positief op terug kunnen kijken.
2. Lezing door dhr. H. Schutte over monden en gebit bij pony’s en paarden.
De heer Schutte houdt een boeiende lezing over over- en onderbeten bij pony‟s en paarden en
beantwoordt de vragen van de aanwezigen.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de volgende leden:
A.R. Zandee te Schalkwijk, J.G.W. Kuipers te Losser, J.P.J.M. Heldens te Obbicht, H. Gaasbeek te
Randwijk, M. Verweel te Serooskerke, A. v. Boxtel te Berlicum, A. Dijkstra te Laren,
J. Remmen te Helvoirt, H. Jacobse te Hengstdijk.
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Verder zijn er geen mededelingen en ingekomen stukken.
4. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen
De heren Molenkamp en Muller zullen, samen met Jeanet Kok, de stemmen gaan tellen.
5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 05 mei 2014
Naar aanleiding van het verslag geeft het bestuur de volgende toelichtingen en antwoorden op de
gestelde vragen:
- De heer Visser merkt het kostenplaatje voor de ABOP proeven op.
Zoals aangegeven tijdens de voorjaars algemene leden vergadering heeft de commissie van
Sport & Recreatie het tweejaarlijks uitschrijven van de ABOP geëvalueerd. Op basis hiervan
heeft de commissie het hoofdbestuur geadviseerd om de ABOP met ingang van 2015 één maal
per jaar uit te schrijven. Het hoofdbestuur heeft dit besluit onverkort overgenomen. In 2015
zal de ABOP op een centrale plaats in Nederland worden uitgeschreven, hierbij is nog steeds
van kracht dat de ABOP altijd door gaat ongeacht het aantal deelnemers. Nadere informatie
over de ABOP van 2015 vindt u te zijner tijd op de website van het NSPS.
- Tijdens de rondvraag stelde dhr. Welling een vraag over stemmen via een poll op de site:
Gezien het niet mogelijk is toe te zien, of e.e.a. conform hetgeen gesteld in de statuten wordt
uitgevoerd, zal niet worden overgegaan tot het stemmen via een Poll.
Wel zal worden onderzocht of het mogelijk is, om tijdens de vergadering elektronische
stemming toe te passen.
- De problemen met het verloop van de stamboekopname van dhr. van Engelen en dhr. Visser:
Op grond van de genoemde ervaringen, zal het lineair scoringsformulier worden aangepast.
Tevens zal standaard op elk BVI van een veulenboek pony de tekst worden opgenomen:
„Dit dier is nog niet door een stamboekveterinair onderzocht.‟
E.e.a. ter voorkoming dat goed willende kopers, door malafide handelaren benadeeld worden.
Naar aanleiding van dit laatste antwoord vraagt dhr. Broens of deze aantekening wordt
veranderd als het veulen wel door de veterinair is gezien. De voorzitter antwoordt dat de FTC
zich hierover zal buigen waarna er op terug gekomen zal worden.

6. Benoemingen en verkiezingen
a. Voordracht inzake benoeming van een lid van de kascontrolecommissie
Binnen de kascontrolecommissie is reglementair aftredend en herbenoembaar dhr. J.Jansma. Het
hoofdbestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen dhr. J.Jansma, te
Bruchem.
De uitslag van de stemming is: 100 van de 104 uitgebrachte stemmen zijn voor de herbenoeming,
waardoor dhr. J. Jansma voor een periode van 3 jaar wordt herbenoemd.
7. Financiële zaken.
a. Behandeling en vaststelling van de concept Tarievenlijst 2015. De tarievenlijst, inclusief
toelichting, is in “De Shetland Pony” afgedrukt. Het hoofdbestuur stelt voor de tarievenlijst vast te
stellen overeenkomstig het gepresenteerde concept.
b. Behandeling en vaststelling van de concept Begroting 2015 De samenvatting van de concept
Begroting 2015 is in “De Shetland Pony” afgedrukt.
De penningmeester de heer van de Beek geeft de volgende toelichting op de cijfers:
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„Bij de Romeinen was het al gemeengoed dat geld niet stinkt en de oorzaak waarom het zo wordt
genoemd zal ik maar niet uitleggen, want het is een onhygiënisch verhaal. Maar wat wel gesteld kan
worden is dat het gemeengoed nog steeds opgang doet in het algemeen maar in het bijzonder ook bij
het NSPS.
Zonder geld geen investeringen, geen service, geen administratie, geen wedstrijden en
tentoonstellingen. Kortom, het wordt heel saai om nog maar niet te spreken over een teloorgang van
het pony-ras waar we met recht trots op mogen, en wat het NSPS betreft ook kunnen zijn. Van
belang daarbij is dat u als leden het NSPS eigenlijk bent en ook heeft gebracht naar wat zij nu is: een
financieel gezonde organisatie.
Maar, laat ik er direct aan toevoegen dat de bomen ook niet meer tot in de hemel groeien en dat het
NSPS geconfronteerd wordt niet alleen met de gevolgen van de economische crises maar ook
doordat leden niet meer de beschikking hebben over land en daarom noodgedwongen moeten
afhaken bijvoorbeeld. Er zijn nog andere oorzaken te noemen maar ik wil u daar niet mee vermoeien.
Naar mijn mening is de bodem in zicht gekomen naar het zich laat aanzien en het bestuur is er alles
aan gelegen om de weg omhoog te ondersteunen en waar nodig ook directe sturing daaraan te geven,
kortom het NSPS de gewaardeerde plaats te laten behouden in stamboekland.
Ook het NSPS zal met de tijd mee moeten gaan om organisatorisch te overleven en een van die
dingen daarvan is bijvoorbeeld het gebruik maken van de digitale snelweg. De website wordt
aangepast om als centrum voor informatie te kunnen dienen zodat de communicatielijnen met het
secretariaat en het bestuur kort zijn en de leden snel alles kunnen vinden wat voor hen van belang is.
Enfin, het resultaat van de inspanning door de commissie zult u binnenkort kunnen aanschouwen.
Als voorbeeld dat bepaalde processen zich ook kunnen vertalen in financieel voordeel wil ik noemen
de korting op het lidmaatschap wanneer u als lid van het NSPS een doorlopende machtiging geeft
zodat de contributie automatisch en dus ook op tijd afgeschreven wordt van uw rekening. De incasso
verloopt soepeler voor een ieder en bespaart kosten en eigenlijk is dat de rode draad die het bestuur
wil doorvoeren binnen het NSPS juist om de vereniging gezond te maken.
De besparingen kunnen we zien aan de passivakant (kostenkant) van de balans maar alleen met
bezuinigingen kom je er niet want dat zal de dienstverlening simpelweg uithollen en daarmee ook het
bestaansrecht aantasten. Er moet dus sprake zijn van een tweeslag, dus aan de ene kant de
bezuinigingen en aan de andere kant de verhoging van de opbrengsten. Het bestuur heeft peentjes
gezweet en de kaasschaafmethode gebruikt om te komen tot een evenwichtige verdeling. En
natuurlijk kunnen individuele leden kritisch staan ten opzichte van een tarief wat verhoogd is, maar
ik vraag u om niet te vervallen in een kruideniersmentaliteit maar het groter belang voor ogen te
houden. In de toelichting op de tarieven heeft het bestuur getracht om de achtergrond weer te geven
van enkele in het oog springende kosten.
En wanneer we zo kijken naar de begroting 2015 is naar ik hoop in cijfers te zien wat ik u als
inleiding heb aangegeven. Door verdere besparingen en digitalisering zullen bepaalde posten ook
onder druk komen te staan, zo reëel moeten we zijn. Wij zijn bezitters van pony‟s en niet van
struisvogels dus de kop kan niet in het zand en we doen dat dus ook niet.
Een significante stijging zien we in de personeelskosten. Dat is niet omdat de dames van kantoor
rondrijden in een Maserati van de zaak of een Bockmann trailer, maar simpelweg door stijging van
wettelijk vastgelegde premies etc. Ik geef u aan dat de salarissen zelfs de laatste jaren zijn bevroren,
dus er is geen graaicultuur en ik durf te stellen dat geen lid negatief kan zijn over de technische
kennis van de dames. Misschien is iemand een keer bokkig en natuurlijk hoort dat niet in de
dienstverlening, maar niets menselijks is de dames vreemd moet u maar denken. Eén en ander heeft
dus de aandacht van het bestuur maar ik kan u al wel zeggen dat de olifant uit de porseleinkast blijft
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en dat op rationele gronden gewerkt zal moeten worden, zeker ook om geen spanningsveld te krijgen
in de dienstverlening. Wat heeft het NSPS aan een vette bankrekening, een eigen pand maar geen
deskundig personeel? Niets naar ik meen, maar u hebt hopelijk nu gemerkt dat heilige huisjes niet
bestaan, want die vormen een rem op de verdere ontwikkeling.
Ik sluit af en hoop dat de begroting uw goedkeuring kan wegdragen want deze vormt dan de basis
om het beleid voort te zetten op de ingeslagen weg. In rengalop vooruit zou ik willen zeggen.
Dan krijgt u nu de gelegenheid om vragen te stellen, waarbij ik u wel zou willen aangeven dat heel
specifiek gerichte vragen door de voorzitter behandeld zullen worden, niet door gebrek aan kennis
maar wel de specifieke kennis van de materie want daarvoor loop ik nog te kort mee. Hou de vragen
wel kort dan is het antwoord het ook, want anders worden de gerechten van het buffet koud. Kunnen
we reductie claimen en dat is goed voor de kas maar ik ben bang dat van der Valk daar niet zal
intrappen.‟
Tot zover de woorden van de penningmeester, die nog toelicht dat de cijfers uitgebreid in de LAR
zijn besproken.
Vragen: ·
- Dhr. Bausch: De bond van hengstenhouders heeft de cijfers besproken en daar zijn de volgende
punten uit naar voren gekomen: 1. De personele kosten zijn een belangrijke post, die niet is te rijmen
met het digitale verhaal. De tarievenlijst is een belangrijke last voor de hengstenhouders. Stijgingen
van kosten worden vaak bij de hengstenhouders neergelegd. De bond zou graag zien dat
tariefsverhogingen doorberekend worden aan alle leden.
Het bestuur legt uit dat veel stijgingen verdeeld zijn over de leden. Er zal toekomstgericht naar de
kostenstijgingen gekeken worden.
- Een kostenbesparing wordt gerealiseerd door het digitaal aanleveren van de dekkingen. In 2013
werd 42 % digitaal aangeleverd, in 2014 nu al 56,5 %. Aantal dekkingen aangeleverd op papier: in
2013 58 % en in 2014 43, 5 %. Er is dus een duidelijke stijging zichtbaar. Op termijn zal de
verdergaande digitalisering een vermindering van de personeelskosten en een vermindering van de
tariefskosten tot gevolg kunnen hebben.
Verkoop van het pand is geen optie. De kosten moeten omlaag en de opbrengsten omhoog. Er komt
vanaf 2015 een nieuwe website, misschien levert dit nieuwe leden op. Ook wordt geopperd om
ponyhouders die dieren bezitten zonder stamboek aan zich te binden. Als er mogelijkheden zijn de
tarieven te verlagen zal dit zeker gedaan worden.
- De „toelichting op de tarieven‟ zoals vermeldt in De Shetlandpony zijn niet volledig: het advies om
het tarief van € 28,- te laten vervallen geldt niet alleen voor super preferente merries maar ook voor
preferente hengsten.
De aanwezigen stemmen in met de tarievenlijst en de begroting 2015.
8. Voorstellen Aanvulling voorwaarden sportpredikaten:
De huidige voorwaarden voor het SPORT A predikaat in de discipline concours rijden voorziet niet
in dekhengsten in het enkelspan.
Het voorstel is om de voorwaarden aan te vullen met:
Nederlands kampioen enkelspan dekhengst in combinatie met twee competitiewedstrijden waarbij de
hengst bij de eerste drie is geplaatst.
Er zijn hierover geen vragen of opmerkingen zodat het voorstel wordt aangenomen.
9. Mededelingen van het Bestuur.
 Financiën
Ook het N.S.P.S. moet op de kleintjes blijven letten.
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Hoewel het er op lijkt dat het dieptepunt van het ledenaantal is bereikt, blijft het van belang de
ontwikkelingen op financieel gebied aan te pakken.
Er zal dan ook, veel meer als voorheen, gekeken worden of en bij wie er gebruik kan worden
gemaakt van de digitale snelweg. Hoe meer er door de leden van deze mogelijkheid van
communicatie gebruik gemaakt wordt, hoe meer levert dat voor ons N.S.P.S. een besparing op.
Ook diverse andere mogelijkheden tot automatisering moeten op termijn leiden tot een
kostenbesparing, met als doel een beheersbare tarievenlijst.


Aantallen en Percentages.
Soms ben je als bestuur van mening dat, als je de voorliggende stukken nog eens doorneemt en de
berekeningsformules in Equis dat een en ander niet met elkaar in overeenstemming is. Uw bestuur
heeft gemeend op basis van haar interpretatie de berekeningsformules in Equis te moeten aanpassen,
en u daarvan als leden op de hoogte te stellen via de NSPS website.
Wij betreuren de onrust die dit teweeg heeft gebracht, maar zijn aan de andere kant ook blij dat u als
leden ons heeft benaderd met uw interpretatie.
Overleg met de diegene (Arend Klaassens) die aan de wieg heeft gestaan van de huidige methodiek
heeft ons geleerd dat onze interpretatie niet de juiste is.
Nogmaals excuses, en uiteraard zal e.e.a. weer berekend worden op de wijze zoals het ooit bedoeld
was.



Hengstenkeuring 2015
Met ingang van hengstenkeuring 2014, is begonnen met het geven van een verklaring waarom een
hengst niet doorgaat vanuit de tweede bezichtiging, naar de derde bezichtiging.
Ook dit jaar zal via deze methodiek worden gekeurd.
Echter de wijze waarop wijkt enigszins af.
Nadat de hengsten in de tweede bezichtiging allemaal individueel zijn beoordeeld, komen ze als
volledige groep weer in de baan. Tijdens het rondstappen, zal de voorzitter van de jury, een korte
uitleg geven om welke reden een bepaald dier niet voor de derde bezichtiging is aangewezen.
Ook die dieren welke te horen krijgen dat zij niet doorgaan, worden geacht in de baan te blijven,
totdat de gehele groep de baan verlaat.



Vogelgriep.
Afgelopen donderdag heb ik contact gehad inzake de aanstaande HK.
Zoals met elke uitbraak van dierziekte zijn er op dit moment nog een aantal zaken niet duidelijk.
Daar de HK nog binnen de voor 21 dagen uitgevaardigde regelgeving valt, is de situatie op dit
moment dat een hengst wel mag worden afgevoerd vanaf een bedrijf waar tevens pluimvee is, echter
het is nog onduidelijk of het betreffende dier dezelfde dag ook weer op dat bedrijf mag worden
aangevoerd. Ik hoop u hierover, via de site zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen.
Mocht blijken dat er zich situaties voordoen waarbij het niet toegestaan is een dier naar Mariënheem
te vervoeren VV, zal het bestuur zich beraden op de te ondernemen actie.
Als er geen uitbraak meer komt is de kou uit de lucht, maar het blijft afwachten.
Nieuwe regelgeving vervoer
Bij grensoverschrijdend transport van paarden en paardachtigen is het m.i.v. 1 december verplicht
om een gezondheidsverklaring bij het dier te hebben. Meer info hierover is te vinden op onze site.



Pijpomvang.
Al gedurende vele jaren wordt de pijpomvang van de hengsten gemeten tijdens de HK. Vanaf
aankomende hengstenkeuring, zal de gemeten pijpomvang op het BVI worden vermeld.



Ongeoorloofde Middelen.
Als jury en veterinair adviseur ernstig twijfelen aan het gebruik van ongeoorloofde middelen,
zal de eigenaar / begeleider aangesproken worden omtrent deze verdenking.
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Het bestuur zal in de voorjaarsvergadering komen met een doping reglement en dat aan u ter
goedkeuring voorleggen.


Sperma Onderzoek 2014.
Naar aanleiding van regelmatig terugkomende vraag omtrent het spermaonderzoek en de daaruit
voortvloeiende uitslagen, heeft het HB, na- en in overleg met FTC en Bond van Hengstenhouders,
besloten in 2014 een onderzoek te doen, met als doel meer inzicht te krijgen in deze materie.
Een en ander is erop gericht, een voor de toekomst nog duidelijker beeld te creëren aangaande het
Spermaonderzoek.
Naar aanleiding van de begin dit jaar gehouden onderzoeken, is een aantal preparaten niet alleen
door de Faculteit Utrecht beoordeeld.
Door de Bond van Hengstenhouders zijn een aantal preparaten aangeboden voor onderzoek bij een
door hen aangezocht onderzoeksinstituut. Daarnaast zijn dezelfde preparaten door het HB
aangeboden voor onderzoek bij de Gezondheidsdienst te Wolvega.
Helaas moet vastgesteld worden dat de uitvoering her en der haperend verlopen is doordat er vooraf
onvoldoende afstemming heeft plaatsgevonden over de wijze waarop de preparaten verzonden
werden en de condities waaronder het onderzoek heeft plaats gevonden.
Doordat de resultaten van de door de Bond van Hengstenhouders ter onderzoek aangeboden
preparaten op een andere wijze werden omschreven als dat door de Faculteit en door Wolvega te
doen gebruikelijk is, is het moeilijk om daaraan conclusies te verbinden.
Bij de preparaten welke op eenzelfde wijze zijn beoordeeld en omschreven, zijn betrekkelijk geringe
verschillen in de uitslagen vast te stellen. Bij het onderzoek worden in principe 200 zaadcellen
beoordeeld, niet door een machine maar door geoefende personen. Uiteraard worden ook niet
dezelfde cellen beoordeeld, in het ene geval wordt er vanaf de linkerzijde van het preparaat
begonnen, in het andere geval vanaf de rechterzijde.
Hoewel er geringe verschillen zijn waar te nemen, is er over het algemeen een eenduidige conclusie
waar te nemen.
Echter wanneer we qua uitslagen in de grensgebieden komen, kan het voorkomen dat de één net
boven, en de ander net onder de gestelde grens van 40% Beweeglijkheid en Morfologie bij een TNB
van 1000 resp. 50% Beweeglijkheid en Morfologie bij een TNB van 600 uitkomt.
Om hierin te voorzien, heeft het bestuur besloten, om met ingang van het seizoen 2015, van alle
hengsten waarvan de spermakwaliteit bij het heronderzoek in het voorjaar van het jaar van
goedkeuring bij de Faculteit Utrecht niet voldoet aan de norm, een preparaat voor een second opinion
onder vooraf duidelijk vastgestelde condities aan te bieden bij de Gezondheidsdienst voor Dieren te
Wolvega.
Om hiervoor in aanmerking te komen moet de morfologie tussen de 36% en 39,9% bij een TNB van
1000 resp. 46% en 49,9% bij een TNB van 600 liggen.
De meest positieve uitslag m.b.t. de morfologiebeoordeling zal vervolgens als leidend beschouwd
worden.



Onderzoek door Universiteit Wageningen.
Ca. 10 jaar geleden, is er door de heer Peter van Eldik van de Faculteit Utrecht een onderzoek gedaan
naar de relatie Inteelt en Spermakwaliteit.
Het onderzoek wat thans wordt uitgevoerd is er op gericht inzichtelijk te krijgen of er de laatste 10
jaar veranderingen zijn opgetreden, en waar indien nodig de spermakwaliteit kan worden verbeterd
via fokkerijmaatregelen.
6

Voor alle duidelijkheid, het is geen onderzoek van individuele hengsten, maar een onderzoek of een
hoog inteelt percentage gepaard gaat met een slechtere spermakwaliteit, en dan met speciale
interesse, welk kenmerk van de spermakwaliteit.


Goedkeuring ter dekking.
Helaas heeft het bestuur geconstateerd, dat een aantal hengsten welke staan ingeschreven in het
NSPS, ter goedkeuring worden aangeboden in het buitenland.
Hoewel e.e.a. tot de mogelijkheid behoort, kan het niet zo zijn dat in Nederland geregistreerde
dieren, zonder export (ITC), in een buitenland ter dekking worden gekeurd.
Het land van keuring heeft via deze weg geen enkele controle op de status van het betreffende dier,
daar er van dit dier uitsluitend de gegevens bekend zijn welke door de eigenaar/aanbieder worden ter
hand gesteld.
Het bestuur heeft dan ook besloten, met ingang van 2015, dieren welke via bovenstaande weg in een
buitenland een deklicentie hebben verkregen, niet te aanvaarden als dekhengst in Nederland.
Het verkrijgen van een buitenlandse licentie is uitsluitend mogelijk als het betreffende dier is
geëxporteerd, en officieel is ingeschreven in het stamboek alwaar het dier ter keuring is aangeboden.
Ergo; dieren welke nimmer zijn uitgeschreven uit onze stamboekadministratie, en geen deklicentie
hebben verkregen tijdens de in Nederland gehouden hengstenkeuring, zullen worden gezien als
dieren zonder deklicentie.
Nakomelingen uit eventuele dekkingen zullen uitsluitend in aanmerking komen om als I&R dier te
worden geregistreerd.



Internationale dekbonnen.
Gebleken is dat hiermee op diverse wijze wordt omgegaan.
Helaas blijkt dat, de door sommige gevoerde methodiek van inleveren van de dekbonnen, in strijd is
met hetgeen binnen het ISPC is overeengekomen.
Het bestuur heeft dan ook besloten om met ingang van 2015, uitsluitend Internationale Dekbonnen te
accepteren welke conform de binnen de ISPC afgesproken werkwijze worden aangeboden.
De werkwijze bestaat uit het onderstaande:
- De hengstenhouder vult een Dek en Inseminatie Overeenkomst (DIO formulier/dek bewijs)
in.
- Het DIO formulier dient zowel door de hengstenhouder als ook door de merriehouder te
worden ondertekend.
- De hengstenhouder verzendt het DIO formulier naar het stamboek alwaar de hengst staat
ingeschreven, en zijn licentie heeft ontvangen.
- Het stamboek alwaar de hengst staat ingeschreven, draagt vervolgens zorg dat alle relevante
stukken worden toegezonden aan het NSPS.
- Door toepassing van deze handelswijze vervalt het tarief ad. € 50,00 per hengst per jaar.
- Per dekbon zal evenals voor de Nederlandse Hengsten ad. € 2,00 extra in rekening worden
gebracht bij de houder/eigenaar, voor het niet digitaal aanleveren van de dek gegevens

Vragen naar aanleiding van de bestuursmededelingen:
- Reactie op het dopingreglement: Dit is volgens enkele aanwezigen in het verleden al vastgesteld op een
ALV. Het bestuur zal het nakijken.
- Dhr. Broens is er niet voor om tijdens een hengstenkeuring de dieren die niet doorgaan naar de 3e ronde
na deze mededeling te verplichten nog mee te lopen. Dit gebeurt ook niet bij andere stamboeken.
De voorzitter zegt dit besluit genomen te hebben na uitvoerig overleg met de
hengstenkeuringscommissie en de juryleden. Het is vorig jaar ook positief ervaren: de bezoekers kunnen
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de uitleg van de jury beoordelen als de hengsten weer langs komen. Ook is duidelijk dat deze werkwijze
bij andere stamboeken ook met succes wordt toegepast.
Hoewel dit een goed argument is, is het voor de betreffende eigenaar niet leuk.
- n.a.v. het sperma-onderzoek wordt de vraag gesteld of dit weer kostenverhogend is. Nee, volgens de
voorzitter, het is een klein extra onderzoek dat in Utrecht er gratis bij wordt gedaan, het tarief in
Wolvega is veel lager. Door kleine oorzaken kan een dier al buiten de marge vallen. De kosten komen
niet voor de hengstenhouders of in het tarief voor spermaonderzoek maar voor het stamboek. Het gaat
maar om 2 á 3 gevallen per jaar.
- voor dhr. van den Broek is de wijziging met betrekking tot de internationale dekbonnen niet helder. De
voorzitter legt uit dat het gaat om hengsten die in het buitenland zijn goedgekeurd en Nederlandse
hengsten die in het buitenland gekeurd zijn.
Ten tijde van het fokplan en in het verleden was er per dekking geen toeslag voor het gebruik van een
buitenlandse hengst. Omdat per hengst alle gegevens uitgezocht moesten worden werd er later een tarief
gehanteerd van € 50,-. Het besluit om over te gaan tot een verplicht gebruik maken van internationale
dekbonnen is genomen na overleg met het ISPC en Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland
(voorheen PVE).
- De voorzitter van de hengstenkeuringscommissie wijst op het afwijkende protocol wat gehanteerd
werd. Gelukkig is er nu weer de beschikking over drie veterinairs. De volgorde is: hoogtemeting,
veterinaire keuring (hart, longen en ogen) dan naar de inspecteurs voor de S-opname en afsluitend een
afrondende veterinaire controle door 2 dierenartsen. Gehoopt wordt door deze manier van werken
tijdwinst te behalen. Als na een evaluatie blijkt dat dit niet goed functioneert, wordt het bijgesteld.
10. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen besluiten, voorzover
van toepassing, in reglementen vast te leggen
De vergadering stemt hier mee in.

11. Rondvraag
- Dhr. Bausch vraagt uit name van de bond van hengstenhouders hoe de aanwezigen op de ALV
denken over het voorstel om Basislicentie hengsten de verplichting te geven om op twee keuringen
in twee opvolgende jaren te verschijnen. Men is van mening dat selectie- en basislicentie hengsten
uit elkaar groeien.
Het bestuur zal zich hierover beraden. De basislicentiehengsten baren het HB ook zorgen. Er zijn nu,
behalve de genoemde mogelijkheden, geen verdere manieren om ingrijpende maatregelen door te
voeren. De procedures rond de officiële erkenning van het NSPS zijn nog niet afgerond, waardoor
we nu nog erg op onze tellen moeten passen. We kunnen nu niet afwijken van het opgestelde fokplan
op basis waarvan het NSPS de erkenning heeft gekregen. De afronding van de procedure moet
daarom afgewacht worden.
De mening van de aanwezigen wordt gevraagd over dit voorstel. Er zijn ongeveer even veel voor- als
tegenstanders. Het HB zal zich over deze kwestie buigen en zich laten adviseren door de bvh.
- Dhr. Visser had de geboorte van een veulen gemeld en deze was overleden voordat het gechipt was.
Deze telde wel mee als geregistreerd dier. Dit is niet juist, het HB zegt toe dit uit te zoeken.
- Dhr. Welling is vol lof over de geslaagde nationale keuring. Wel vond hij de bekers en lintjes matig
in omvang en kwaliteit. Hij stelt voor om deze te vervangen door een stalplakette. Vervolgens vindt
hij het goed dat er aandacht is voor jonge voorbrengers maar vindt wel dat het veel tijd vergt, met
name door de tussenliggende pauzes. Hij stelt voor de voorselectie in een andere ring plaats te laten
vinden. Het HB benadrukt dat zij van mening is dat de jeugdige voortbrengers een plek behoren te
hebben op het NK en meldt op dat er geëvalueerd gaat worden en neemt de opmerkingen mee.
Ook stelt de heer Welling voor de achterpagina te reserveren voor een advertentie als extra inkomen:
de foto is ook al te zien in het blad zelf, is dus wat dubbelop. Deze opmerking wordt doorgegeven
aan de redactiecommissie.
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Naar aanleiding van het compliment over de geslaagde keuring dankt de voorzitter William
Kloosterman maar zeker ook alle inzenders, zonder hun inzet kan er geen keuring gehouden worden.
Ook stelt de heer Welling de vraag wat er waar of niet waar is van de beweringen die in de column
van Pimpernel worden genoemd over het terugtreden van Joëlle van Asch. Het bestuur geeft aan dat
ze om puur persoonlijke redenen is terug getreden, iets wat het bestuur ten zeerste betreurt.
Dhr. van Beek vraagt waarom het kleurenpallet weer is aangepast. Een aantal jaren geleden was het
aanbod van kleuren uitgebreid met een groot aantal kleuren en nu is het weer teruggedraaid.
De voorzitter legt uit dat deze inkrimping van het kleurenaanbod heeft te maken met het invoeren
van het digitaal aanmelden van de dieren. De kleuren die niet voorkwamen bij shetlanders werden er
uit gehaald evenals de Engelse namen. We zijn immers een Nederlands stamboek, volgens de
voorzitter, en hanteren de meest logische Nederlandse kleurnamen. Als overgangsperiode kunnen de
Nederlandse namen / Engelse namen beide ingevoerd worden.
Dhr. Bausch is van mening dat het goed is beide namen te blijven vermelden in verband met de
internationale handel. Dit voorstel neemt het HB mee en komt er op terug.
Dhr. van Beek merkt op dat er geen verschil meer is tussen een moorkopschimmel en een
zwartstekelharig dier. Volgens mevrouw Ten Dam is een moorkopschimmel nu een zwart roan. Dhr.
van Beek voelt zich wat overvallen door dit besluit. De voorzitter legt uit dat dit besluit genomen is
na overleg met de FTC en deze, na veel discussie, dit advies heeft gegeven.
Er is wat discussie over het wel of niet aanwezig zijn van de leden van de FTC tijdens het overleg
omtrent de kleurnamen, maar dat doet eigenlijk niet ter zake. Het onderwerp is driemaal in de FTC
besproken alvorens het HB een besluit heeft genomen.
Dhr. Plender reageert op de opmerking van dhr. Welling inzake jeugdige voorbrengers. Hij wijst er
op dat juist de jeugdige voorbrengers veel publiek meebrengen, hij pleit er dan ook voor ze in ere te
houden.
Dit onderwerp staat overigens ook op de agenda van het komende secretarisoverleg.
De voorzitter deelt mede dat Joëlle van Asch een attentie zal ontvangen, wat gebruikelijk is voor
bestuursleden die afscheid nemen. Ook dhr. Schutte zal als dank voor zijn presentatie een attentie
overhandigd worden.
12. Sluiting
De voorzitter dank allen voor de inbreng en de aanwezigheid en voor het bijdragen aan deze prettig
verlopen bijeenkomst en sluit de vergadering.
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