VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET
NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK
OP ZATERDAG 28 NOVEMBER 2015
IN HET VAN DER VALKHOTEL IN DUIVEN

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering met de volgende woorden:
Dames en Heren,
Mede namens mijn collega bestuursleden heet ik u allen van harte welkom.
Een bijzonder woord van welkom aan Ereleden, Leden van verdiensten en allen die zich in
zetten voor ons stamboek.
Net als de wereld waarin wij leven, is ook ons Stamboek, constant aan veranderingen
onderhevig. Soms veranderingen die we zelf wensen, op een ander moment veranderingen die
ons van overheidswege dwingend worden opgelegd.
Op 1 januari 2016 wordt de nieuwe Europese Fokkerij Regelgeving van kracht, wat in ieder
geval inhoud, dat we een aangepaste versie van het paardenpaspoort zullen gaan krijgen,
waarin nog meer kenmerken zullen moeten worden opgenomen.
Hoe e.e.a. er zal gaan uitzien is op dit moment nog niet bekend, daar vindt nog overleg over
plaats.
Daarnaast zullen wij als paspoort uitgevende instantie, aan de overheid moeten bewijzen dat
wij op een correcte en adequate wijze omgaan met de taak die ons is toevertrouwd.
Ook de meldings termijn aan de overheid wordt terug gebracht van vier naar twee weken.
Helaas is er nog geen einde gekomen aan de slepende procedure welke tegen onze erkenning
is aangespannen door de heren Ruis en Mathijssen. Op 27 januari vindt er weer in zitting
plaats bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
ISPC.
Ook in 2016 zal er weer een overleg plaatsvinden, en wel op 23 en 24 april. Ditmaal zal
Oostenrijk als gastland optreden.
Dames en Heren in de achter ons liggende periode, zijn hebben wij afscheid moeten nemen
leden van een aantal leden.
Uiteraard zijn wij ook hen dankbaar wat zij voor het NSPS hebben betekend.
Zoals u inmiddels van ons gewend bent, staat de najaarsvergadering in het teken van
informatie voorziening in de breedste zin des woords. We zijn dan ook bijzonder blij dat onze
stamboek veterinair Henk Schutte, na ons aan de tand gevoeld te hebben, bereid is om ons nu
te wijzen op de juiste onderdanen.
2. Presentatie “op goede voet”, door Drs H. Schutte
3. Uitleg stroomschema fokplan door A. M. Dijk – van Delden
Mevrouw Dijk geeft een duidelijke toelichting op het door haar opgestelde stroomschema.
Gevraagd wordt of het schema ook op de site geplaatst kan worden. Nagekeken zal worden of
het aanbieden van veulens die niet geprimeerd zijn ook zichtbaar gemaakt kan worden.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
De penningmeester dhr. van Beek heeft zich ziek afgemeld voor deze vergadering.
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Overige leden die zich hebben afgemeld zijn:
J.P.J.M. Heldens, Obbicht; W. Bergs, Roggel; W. Bekkers, St. Oedenrode; R. Mantingh,
Vries; A. van Boxtl, Berlicum; I. Niesing, Rijkevoort; J. Jans jr., Rijkevoort; H. Gaasbeek,
Randwijk; K. Arts, Berghem;
H. van Asch, IJzendoorn; J. van Beek, Putten; M.C. Bloem, Bergharen; N. Lubbe-Bos,
Beneden-Leeuwen en S.J. Lubbe, Beneden-Leeuwen.
Er zijn geen verdere mededelingen en ingekomen stukken.
5. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen
Mevr. Winters, Mevr. Vleeming, Dhr. Poppelaars en Mevr. Smeets zullen samen met de
dames van kantoor de stemmen tellen.
6. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 April 2015
De voorzitter komt terug op een tweetal vragen welke in de voorjaarsvergadering tijdens de
rondvraag zijn gesteld.
Allereerst de vraag van de heer Welling inzake de aanduiding veterinair niet acceptabel, op
het blauwe BVI: er wordt aan gewerkt, een duidelijker formulier voor veterinair niet
acceptabel is in de maak.
Als tweede de vraag van de heer Van Beek betreffende de in te voeren datum bij gustmelding.
De datum van invoering in het systeem, is tevens de datum van melding.
Er wordt gekeken of bij gustmelding de datum kan vervallen. Deze wijziging mag echter niet
te duur worden.
- Dhr. Bos is abusievelijk niet opgenomen in de lijst met afmeldingen.
- Dhr. Mehagnoul vraagt hoe de vorderingen zijn inzake de toegezegde nieuwsbrief. In
verband met de huidige onderbezetting in het bestuur is hierin nog geen actie ondernomen.
Dhr. Mehagnoul is bereid aan de nieuwsbrief mee te werken.
Mevr. ten Dam meldt dat op de site onder het kopje 'nieuws' ook dergelijke berichten gemeld
kunnen worden. Dit maakt een aparte nieuwsbrief overbodig.
7. Benoemingen en verkiezingen
Er zijn 120 stemgerechtigde leden aanwezig.
a. Verkiezing lid van het HB
Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn de volgende leden van het hoofdbestuur: Dhr. J.
Hermsen. Hij beheert binnen het NSPS de portefeuille foktechnische zaken.
Mevr. C. Vriens. Zij is secretaris van het NSPS.
Reglementair aftredend en door persoonlijke omstandigheden niet herkiesbaar dhr. W.
Kloosterman.
Het bestuur draagt ter herverkiezing voor de statutaire periode van 3 jaar in genoemde HB
functie voor: Dhr. J. Hermsen te Beuningen. Mevr. C. Vriens te Udenhout
Uitslag: Dhr. J. Hermens: 92 stemmen voor, Mevr. C. Vriens 68 stemmen voor.
b. Voordracht inzake benoeming van een lid van de kascontrolecommissie
Binnen de kascontrolecommissie is reglementair aftredend en herbenoembaar dhr. K Arts.
Het hoofdbestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen
dhr. K. Arts te Berghem
Uitslag: Dhr. Arts 110 stemmen voor.
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c. Voordracht inzake benoeming van een lid van de Commissie van Beroep
Binnen de Commissie van Beroep zijn reglementair aftredend en tevens herbenoembaar
dhr. J.G.W. Kuipers en A.R. Zandee.
Het hoofdbestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen:
dhr. J.G.W. Kuipers te Losser dhr. A.R. Zandee te Schalkwijk.
Uitslag: Dhr. J.G.W. Kuipers: 117 stemmen voor, dhr. A.R. Zandee 116 stemmen voor.
d. Voordracht inzake benoeming van een lid van de Foktechnische commissie
Binnen de foktechnische commissie is reglementair aftredend en tevens herbenoembaar
dhr. P.L.M.J. Bonants
Het hoofdbestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen
dhr. P.L.M.J. Bonants te Smakt.
Daarnaast is reglementair aftredend en niet herbenoembaar dhr Y.J. Muller te Groenekan Het
hoofdbestuur draagt ter verkiezing voor de vrijkomende positie binnen de foktechnische
commissie voor de statutaire periode van 3 jaar voor dhr. C. Hilhorst III te Amersfoort.
Uitslag: Dhr. P.L.M.J. Bonants 104 stemmen voor, dhr. C. Hilhorst 70 stemmen voor.
8. Financiële zaken
a. Behandeling en vaststelling van de concept Tarievenlijst 2016
De tarievenlijst, inclusief toelichting, is in het oktober nummer van “De Shetland Pony”
afgedrukt. Het hoofdbestuur stelt voor de tarievenlijst vast te stellen overeenkomstig het
gepresenteerde concept.
Op 29 oktober 2015 is dit besproken in de LAR en voorzien van een positief advies.
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
b. Behandeling en vaststelling van de concept Begroting 2016
De samenvatting van de concept Begroting 2016 is in het oktober nummer van “De Shetland
Pony” afgedrukt. Het hoofdbestuur stelt voor over te gaan tot vaststelling van de begroting
2015 overeenkomstig het neergelegde concept.
Op 29 oktober 2015 is dit besproken in de LAR en voorzien van een positief advies.
- Dhr. Kuipers heeft vorig jaar gevraagd naar een specificatie van de huisvestingskosten. Deze
is destijds toegezegd maar niet gekomen.
De voorzitter geeft een uitsplitsing van de € 14.600,- huisvestingskosten: energie € 2.500,-,
schoonmaakkosten € 250,-, Klein onderhoud € 500,-, dotatie aan het onderhoudsfonds
€ 7.600,- , belasting en assurantiën € 3.000,- en overige kantoorkosten overige
huisvestingskosten € 750,-.
Deze informatie is ook te vinden in de uitgebreide begroting, op pagina 6.
Dhr. Kuipers is tevreden met de toevoeging aan het onderhoudsfonds.
9. Voorstellen
a. Wijziging competitiereglement enkel- en tweespan
Het bestuur stelt voor om het competitiereglement enkel- en dubbelspan uit te breiden met
voorwaarden voor deelname met een driejarige pony.
1. Pony’s van drie jaar mogen maximaal 3 keer in een concoursrubriek uitkomen, zij mogen
slechts aan 1 rubriek per dag deelnemen.
2. Pony’s van 3 jaar kunnen geen competitienummer aanvragen en ontvangen geen
competitiepunten \
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De volledige reglementen zijn na te lezen op de site of op te vragen bij het stamboekkantoor.
Op 29 oktober 2015 is dit besproken in de LAR en voorzien van een positief advies.
b. Wijziging keuringsreglement artikel 5 Uitgangspunten voor de beoordeling van
pony’s bij keuringen
Ter verduidelijking van artikel 5 van het keuringsreglement wil het hoofdbestuur lid c als
volgt toevoegen;
c.Ter keuring kunnen enkel worden aangeboden nakomelingen welke geboren zijn uit een in
het stamboek opgenomen moeder en een in het stamboek opgenomen vader met
geregistreerde deklicentie.
Op 29 oktober 2015 is dit besproken in de LAR en voorzien van een positief advies.
- Dhr. van Engelen vraagt of het ook dieren van een moeder uit het C-boek opgenomen
kunnen worden. De voorzitter licht toe dat dit niet mogelijk is.
- dhr. van Raak vraagt of internationale deklicenties ook ingeschreven zijn en geaccepteerd
worden. Het antwoord is ja.
c. Wijziging Statuten Vereniging; Artikel 13 en 21
Naar aanleiding van geschillen binnen enkele fokverenigingen stelt het hoofdbestuur
aanpassingen voor in de Statuten welke moeten leiden tot meer duidelijkheid over de naleving
van de Statuten.
Atikel 13; lid 6 6.Elke fokvereniging wordt geleid door een fokverenigingsbestuur.
Het hoofdbestuur stelt voor Artikel 13, lid 6 als volgt aan te vullen;
6.Elke fokvereniging wordt geleid door een fokverenigingsbestuur, waarvan alle
bestuursleden lid zijn van het NSPS.
Artikel 21; lid 1 1.De ledenadviesraad bestaat uit door de fokverenigingen gekozen
meerderjarige - afgevaardigden die in de ledenadviesraad hun fokvereniging
vertegenwoordigen.
Het hoofdbestuur stelt voor Artikel 21; lid 1 als volgt aan te vullen;
1.De ledenadviesraad bestaat uit door de fokverenigingen gekozen meerderjarige NSPS leden,
die in de ledenadviesraad hun fokvereniging vertegenwoordigen.
Op 29 oktober 2015 is dit besproken in de LAR en voorzien van een positief advies.
Alle voorstellen worden vastgesteld.
10. Mededelingen van het Bestuur
Agenda ALV.
Zoals u ongetwijfeld is opgevallen, heeft er rondom de verspreiding van de definitieve agenda
voor de ALV een kleine aanpassing plaatsgevonden.Op grond van de beperkte tijd, welke
beschikbaar is, tussen de diverse vergaderingen welke nodig zijn om te komen tot het
vaststellen van de agenda, hebben wij voor deze werkwijze moeten kiezen. Dat geeft tevens
de gelegenheid de tijdens de LAR vergadering genomen besluiten al voor de ALV aan u te
communiceren.
Personele bezetting.
Na het vertrek van Betteke van Eijk, is het bestuur, in samenspraak met Annika, Monique en
Jeanette, gekomen tot een enigszins aangepaste takenverdeling. Het is overigens niet uit te
sluiten dat op termijn hier, omwille van het functioneren van het kantoor, nog enige
aanpassingen nodig zijn.
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Het zal u niet vreemd in de oren klinken als ik stel dat, met minder mensen op kantoor, en dus
minder personele lasten, niet dezelfde servicegraad kan en mag worden verwacht als tot
3 september, het moment van vertrek van Betteke het geval was.
Aftredende bestuursleden.
Onder punt 7 van de agenda, hebben we onder andere afscheid genomen van William
Kloosterman als bestuurslid van het NSPS. Los van het feit dat er op dit moment nog geen
kandidaat beschikbaar is voor verkiezing in deze functie, zal Willliam tijdens de a.s. HK, de
werkzaamheden verrichten die hem binnen de voorbereidingscommissie zijn toebedeeld. Het
is namelijk niet mogelijk om binnen veertien dagen voor de HK een persoon te benoemen en
van hem/haar te verwachten, dat diegene voor de volle 100% inzetbaar is.
Bestuursbezetting.
Met het vertrek van William is sprake van twee vacatures in het HB. Hoewel het bestuur op
grond van deze vacatures, statutair en reglementair bevoegd is tot het nemen van beslissing,
kan er zich een situatie voordoen, waarbij een bestuurlid niet in de mogelijkheid is een
bestuursvergadering bij te wonen.
In zulke omstandigheden, vraagt het bestuur uw mandaat om, hoewel wordt afgeweken van
statuten en reglementen, besluiten te mogen/kunnen nemen.
Dit ter voorkoming dat werkzaamheden blijven liggen, of te lang blijven liggen.
Dit voorstel wordt ter stemming gebracht: 1 tegenstem en 10 onthoudingen. Het bestuur zegt
toe hierin met grote voorzichtigheid te zullen handelen.
Daarnaast gaat het bestuur zich buigen over de huidige bestuursstructuur. Het is de afgelopen
periode gebleken dat het niet altijd makkelijk is een vervanging van bestuursleden te vinden.
Het lijkt dan ook zinvol om af te wegen of de huidige portefeuilleverdeling nog passend is.
Openstaande posten.
Helaas moeten we constateren dat een aantal leden bij herhaling niet, dan wel niet op tijd aan
zijn of haar betalingsverplichting voldoet. Als bestuur proberen wij hier nog allerter op te
reageren dan tot nu het geval is.
Indien na herhaalde verzoeken niet tot betaling wordt overgegaan, zal blokkering
plaatsvinden, een regel die ook nu al wordt gehanteerd.
Conform hetgeen gesteld in statuten/reglementen (artikel 5 lid 5), zal
het betreffende lid geen deel kunnen nemen aan welke activiteit van het
NSPS dan ook.
Het bestuur is voornemens te onderzoeken hoe, op grond hiervan, het
bezoek- spreek- en stemrecht tijdens de ALV en andere vergaderingen gedurende de blokkade
kan worden ontzegd.
Hengstenkeuring 2016.
Voorkeuring;
In afwijking tot voorgaande jaren, worden de hengsten in de keuringsbaan voorzien van een
liniairscore.
Vanaf 06.30 uur worden de hengsten, zoveel als mogelijk, op catalogus volgorde verwacht
bij de veterinaire inspectie en het meten van de stokmaat.
Deze zullen plaatsvinden achter de bouwhekken aan de achterzijde van de stallingshal.
Per hengst is slechts één begeleider en één aanjager toegestaan.
Ook als er door de veterinair een gebrek is geconstateerd, moet het betreffende dier in de
keuringsring verschijnen voor lineaire scoring.
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In de keuringsbaan is er een aparte tafel ingericht voor de inspecteur, zodat deze los van de
hengsten jury commissie zijn werkzaamheden kan verrichten.
De hengsten komen tijdens de eerste bezichtiging per groep, zoals deze is ingedeeld in de
catalogus, in de keuriginsbaan, ongeacht of zij qua maatvoering in een andere maatgroep
behoren.
Tijdens de tweede bezichting komen de hengsten in hun daadwerkelijke maatgroep.
De voorzitter van de hengsten jury zal, in navolging van vorig jaar, ook nu een korte
toelichting geven op de hengsten tijdens de tweede bezichtiging.
Premiekeuring;
Tijdens de premiekeuring, worden de hengsten als totale groep eerst in de keuringsbaan
verwacht, deze wijze van werken is identiek aan de werkwijze tijdens de voorkeuringsdagen.
11. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen besluiten,
voorzover van toepassing, in reglementen vast te leggen
De aanwezigen stemmen hier mee in.
12. Rondvraag
- Dhr. Broens vraagt of er al kandidaten zijn voor de HB-vacatures. Zo ja, dan stelt hij voor
deze alvast mee te laten werken in het bestuur tot de volgende ALV, uiteraard zonder
stemrecht. Dhr. Broens maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid werk die door deze paar
bestuursleden gedaan moet worden, ook met minder mensen op kantoor. De namen van de
twee aspirant-bestuursleden worden genoemd en de vergadering stemt in met het
(buitengewoon goede) voorstel om deze twee alvast op te nemen in het HB-bestuur.
- Dhr. Spoelman: vraagt naar mogelijkheden om leden die het dekgeld niet betalen te kunnen
blokkeren. De hengstenhouders moeten voor 1 november de administratie inleveren terwijl
het nogal eens voorkomt dat het dekgeld niet voldaan is.
Dhr. van Hemert stelt dat er een jurisprudentie ligt over deze kwestie: de merriehouder gaat
een verplichting aan met de hengstenhouder, deze laatste moet alles tijdig inleveren.
Voor financiële geschillen moet de burgerrechter ingeschakeld worden. Eigenlijk zouden
beide partijen vooraf een overeenkomst moeten tekenen.
- Dhr. Mehagnoul: 1e: Als een hengst veterinair wordt afgekeurd wordt dit dan door de
omroepster gemeld? Ja, de voorzitter ziet geen wezenlijke verandering. Het dier komt nu wel
in de baan waarbij medegedeeld wordt dat het dier veterinair niet acceptabel is. Dit is een stuk
transparantie. De gegevens zijn tevens nodig voor een volledige 'kerstboom', er moet lineair
gescoord worden.
2e: Dhr. Mehagnoul is geen voorstander van het voorstel om de LAR om te vormen tot een
ledenraad. Hij vraagt zich af of er ook rekening gehouden is met de kosten dat dit met zich
meebrengt.
Ook stelt hij voor de begroting inzichtelijker te maken door het in mijn NSPS op te nemen.
Het HB neemt dit voorstel mee. Wat betreft het omvormen van de LAR: dit gaat buiten het
HB om, het is een initiatief van de LAR. Wel is er met het bestuur over gesproken.
-Dhr. van Dun vraagt duidelijkheid over de data van de premiekeuringen. De secretaris zal dit
communiceren. 2016 staat overigens vast.
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- Dhr. de Wit heeft moeite met de definitieve goedkeuring, of het ontbreken hiervan, in het
geval dat een steeds goed presterende hengst die vlak voor de hengstenkeuring overlijdt, geen
definitieve goedkeuring krijgt.
De FTC heeft in eerste instantie negatief besloten in deze kwestie maar zal deze beslissing
opnieuw bezien en komt er op terug.
Dhr. van Hemert stelt voor een postuum preferentschap toe te kennen. De bewijzen zijn er
immers.
Tot slot bedankt de voorzitter een aantal scheidende bestuursleden met een boeket:
- Mevr. G. Niessing, jurylid van het stamboek, bij ABOP en diverse concoursen.
Raymond Molenkamp, na 16 jaar jurylidmaatschap.
IJsbrand Muller is statutair niet meer herkiesbaar in de FTC.
En William Kloosterman stopt om persoonlijke redenen als lid van het hoofdbestuur.
De voorzitter bedankt al deze mensen hartelijk voor alles wat zij voor het NSPS hebben
gedaan en hoopt hen bij verschillende gelegenheden weer te ontmoeten.
Ook zijn er bloemen voor Dhr. Schutte voor de uitleg en Mevr. van Dijk voor het opstellen
van het stroomschema.
Dhr. Hermens bedankt allen voor het in hem gestelde vertrouwen, hij is blij dat hij verder mag
met het werk en wil zich hiervoor de komende drie jaar volop inzetten.
Mevr. Vriens roept degenen op die tegen haar gestemd hebben om in een persoonlijk gesprek
deze keuze toe te lichten.
13. Sluiting
De voorzitter dankt allen voor de aanwezigheid en de inbreng in deze prettig verlopen
vergadering.
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