NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET
NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK
OP ZATERDAG 30 APRIL IN HET VAN DER VALKHOTEL IN DUIVEN
1. Opening
Dhr. Hermsen, de vice-voorzitter, (hierna te noemen voorzitter) heet de aanwezigen welkom
met de volgende woorden:
Geachte aanwezigen,
Zoals u hebt kunnen constateren is er achter deze bestuurstafel een hele magere bezetting.
Het is een vaststaand feit dat de afgelopen weken zeer rumoerig zijn geweest, een ieder heeft
dit via de wandelgangen kunnen vernemen.
De afgelopen weken hebben we binnen het bestuur ook niet echt van een rustige periode
kunnen spreken.
U allen weet dat het zittende HB steeds heeft moeten werken met een onderbezetting. Dan
moeten er taken opgepakt en overgenomen worden door collega bestuurders. Ja, dan wordt de
hoeveelheid werk wat door enkele bestuurders verricht moet worden erg veel.
Zoals u op de NSPS site en in ons orgaan heeft kunnen lezen heeft secretaris mevr. Connie
Vriens gemeend haar functie als secretaris met ingang van vandaag te moeten beëindigen.
De afgelopen weken zijn er verscheidene gesprekken geweest met de nog zittende
bestuursleden en de 2 personen die hopelijk vandaag gekozen zullen worden, vanzelfsprekend
ga ik er vanuit dat mevr. Dijk herkozen wordt.
Tijdens het laatst gehouden gesprek van donderdag jl. is er een vertrouwensbreuk ontstaan.
Dhr. Bakhuizen heeft op deze avond besloten, in het belang van het NSPS, zijn functie als
voorzitter met directe ingang te moeten beëindigen.
Hoe triest wij het ook vinden dat mevr. Vriens en dhr. Bakhuizen gemeend hebben deze
beslissing te moeten nemen, respecteren wij hun besluit.
Dan zal het u nu duidelijk zijn waarom er nog maar twee bestuurders achter deze tafel zitten.
HOE NU VERDER:
Ik ga er vanuit dat de twee kandidaten die op de agenda vermeld staan, n.l. mevr. Termeer en
dhr. Leijzer straks door u ook gekozen zullen worden. Dan is het bestuur nog maar bezet door
vier personen.
We zullen op zeer korte termijn met de commissie Werving en Selectie aan de slag moeten
om de vacante plaatsen ingevuld te krijgen.
Dus aanwezigen, schroom niet, of als u iemand in gedachten hebt, geef het a.u.b. door aan de
HB leden of aan de commissie W & S.
Dan zijn er het laatste half jaar ons weer enkele leden ontvallen, ik wil hierbij 1 naam noemen
dat is dhr. Brink, oud-voorzitter en erelid van ons Stamboek, ik vraag u daarom 1 minuut stilte
om hen allen staande te gedenken.
Dit was mijn opening, ik vraag begrip uwerzijds als wij vandaag voor ieder probleem of
vraagstuk geen panklare oplossing hebben, ik ben nu ook plotsklaps in de rol van voorzitter
terecht gekomen.
Laten we in ieder geval proberen met z'n allen er een goede vergadering van te maken.
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Vervolgens stelt de voorzitter voor om de agenda te wijzigen en punt 3 en punt 7a eerst te
behandelen.
3. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen
Hiervoor zijn benoemd de dames Francis Vermaas, Edith Molenkamp en de heren Hans
Beijersbergen en Gerard van Wychen.
7a: Verkiezing leden van het HB
Reglementaire aftredend en herkiesbaar is Mevr. A.M. Dijk-van Delden. Zij beheert de
portefeuille Sport en recreatie. Het bestuur draagt ter herverkiezing in genoemde HB-functie
voor: Mevr. A.M. Dijk-van Delden, te Leek,
Voor de portefeuille PR en Media is al gedurende enige tijd een vacature. In nauwe
samenwerking met de LAR heeft het bestuur mevr. W. Termeer bereid gevonden voor deze
portefeuille zitting te nemen in het Hoofdbestuur.
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde HB-functie voor mevr. W. Termeer,
te Nieuwaal.
Voor de portefeuille Jurybegeleiding en keuringen is sinds het najaar 2015 een vacature. In
nauwe samenwerking met de LAR heeft het bestuur dhr. J.G.M. Leijzer bereid gevonden voor
deze portefeuille zitting te nemen in het Hoofdbestuur.
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde HB-functie voor dhr. J.G.M. Leijzer,
te Etten.
Tussentijds aftredend door gezondheid omstandigheden is dhr. J.J. v.d. Beek, te Nordhorn.
Daarmee komt de portefeuille penningmeester beschikbaar. Samen met de LAR zal het
hoofdbestuur zich inspannen voor deze portefeuille zo spoedig mogelijk een kandidaat voor te
dragen.
Alvorens tot stemming over te gaan vraagt dhr. Arjan Lubbe om een korte toelichting over de
vertrouwensbreuk die is ontstaan. In november heeft de voorzitter gevraagd om toestemming
om aspirant bestuursleden mee te laten draaien in het bestuur. Nadien zijn er nog drie
bestuursleden afgehaakt.
De voorzitter licht toe dat het aftreden van dhr. Kloosterman om persoonlijke redenen was,
dhr. Van Beek heeft wegens ziekte af moeten haken en met betrekking tot het aftreden van
mevr. Vriens waren er binnen het bestuur verschillen van inzichten. Hier wordt nu niet verder
op ingegaan.
Dhr. Lubbe vindt dat het een te zware belasting is voor de HB-leden in de huidige bestuurlijke
opzet. De commissie W&S zal zo spoedig mogelijk aan het werk moeten en mogelijk zal er
ook gekeken moeten worden naar een herstructurering van taken. Mogelijk vragen wij als
leden te veel van onze bestuurders.
De voorzitter onderschrijft dit probleem en geeft aan dat de commissie Werving en Selectie
snel aan het werk is gegaan voor het zoeken van nieuwe bestuursleden. De voorzitter heeft al
eerder uitgelegd hoe het werk momenteel binnen het bestuur moet worden gedaan en dat dit
verre van optimaal is.
Er zijn 237 stemgerechtigden: 147 aanwezigen en 90 machtigingen.
De uitslag van de stemming:
2

Voor de herverkiezing van mevr. A.M. Dijk-van Delden voor de portefeuille Sport en
Recreatie: 228 stemmen voor.
Voor de verkiezing van mevr. W. Termeer voor de portefeuille PR en Media:
207 stemmen voor.
Voor de verkiezing van dhr. J.G.M. Leijzer voor de portefeuille Jurybegeleiding en
keuringen: 202 stemmen voor.
Deze uitslag geeft een grote mate van vertrouwen aan in deze bestuursleden en onder applaus
nemen zij plaats aan de bestuurstafel.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er is bericht van verhindering ontvangen van de volgende leden:
Dhr. H. Gaasbeek, dhr. L. Alderkamp en dhr. J. Heldens.
Er zijn geen verdere mededelingen en ingekomen stukken.
4. Verslag Algemene ledenvergadering NSPS van 28 november 2015
Bestuursbezetting.
In de voorgaande vergadering is aangegeven dat het bestuur zich zou buigen over de huidige
invulling van bestuursportefeuilles.
In de afgelopen periode zijn met name de portefeuille PR en Media, en Penningmeester
onderwerp van gesprek geweest. De functie-indeling aangaande de portefeuille PR en Media
zal op grond van de huidige kandidaatstelling geen wijziging ondergaan. De vacante functie
van penningmeester zal, afhankelijk van de respons op de recentelijk gedane oproep, worden
ingevuld. Wel wil het bestuur opmerken dat verandering in portefeuilles gevolgen kan hebben
voor de noodzakelijke inzet van vrijwilligers, met de daarbij komende kosten.
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verslag:
Pag. 1: Het stroomschema moet inderdaad nog op de site gezet worden, wordt toegezegd.
Pag. 7: inzake de vraag van dhr. De Wit: de dieren kunnen postuum definitief goedgekeurd
worden.
Dhr. De Wit vindt dat de afhandeling lang duurt. De stand van zaken is dat het HB een
positief besluit genomen heeft, de kaders worden vastgesteld en het wordt voorgelegd
aan de LAR zodat het in november in de ALV besproken zal worden.
Het verslag wordt vastgesteld.
5. Jaarrekening 2015
a. Balans per 31 december 2015 en
b. Winst- en Verliesrekening over 2015
Dhr. Bos geeft als administratief ondersteuner van het HB een toelichting op de
financiële cijfers:
Over 2015 is een klein positief resultaat geboekt van € 857,-. De opbrengsten waren
t.o.v. de begroting € 13.000,- lager terwijl de opbrengst van de contributie en de
opbrengst van de veulenregistratie hoger zijn uitgevallen. De afdracht van dekgelden
en overschrijvingsgelden waren lager dan begroot. De dienstverlening aan het
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‘Groninger Paard’ was iets hoger dan begroot. De totale opbrengst was € 458.000,
terwijl er € 461.000 was begroot.
Lasten: deze zijn door het vertrek van één van de personeelsleden € 17.000 lager, de
organisatiekosten zijn hoger door de niet in de begroting opgenomen kosten voor
juridische bijstand. Ook de orgaankosten zijn hoger omdat er meer bladzijden zijn
gedrukt dan in de begroting was opgenomen.
Vragen:
- Dhr. Kuipers complimenteert dhr. Bos voor zijn bereidheid het bestuur hierin bij te
staan. Hij maakt zich zorgen over de financiën van het stamboek, het lijkt positief
maar opgeteld: het vertrek van een personeelslid, twee jaar geen reservering van €
8.000 voor onderhoud van het pand maakt samen een verlies van € 25.000. Hij stelt
voor de contributie met minimaal € 10,00 te verhogen om het stamboek financieel
gezond te houden.
Dhr. Kuipers vindt het geweldig wat er gebeurt voor wat betreft service en de website,
dat rechtvaardigt een verhoging van het lidmaatschap.
Dhr. Bos: De lasten moeten gedragen worden door minder leden. In 2015 is het pand
opgeknapt en hiervoor zijn de gereserveerde gelden aangesproken. Op de begroting
van 2016 is er een bedrag van € 7.000,- opgenomen voor opbouw van het
onderhoudsfonds.
- Dhr. Broens: sluit zich bij de opmerking van dhr. Kuipers aan. Hij maakt zich zorgen
over de werkdruk op kantoor. Kunnen de dames al het werk aan, in combinatie met de
onderbezetting in het HB?
Dhr. Bos: Het aantal handelingen loopt door de vermindering van het aantal leden
terug, er zijn slagen gemaakt voor wat betreft de automatisering. Bijvoorbeeld door het
digitaal aanmeldingen van dekkingen en veulens. Er zal meer een beroep gedaan
worden op vrijwilligheid.
De aansturing van het kantoorpersoneel gebeurt momenteel door dhr. Hermsen en op
gebied van de financiën door dhr. Bos.
- Dhr. Aarts vraagt om uitleg over de vorderingen vooruitbetaalde bedragen.
Dhr. Bos: dit zijn bedragen die in 2015 betaald zijn en betrekking hebben op 2016, o.a.
verzekeringspremies. Het zijn geen vorderingen maar vooruitbetaalde bedragen. Dit
geldt ook voor de € 16.000,00 voor de hengstenkeuring: deze keuring wordt gehouden
in december en de premiekeuringen in januari. De kosten gemaakt in december 2015
hebben dus betrekking op het boekjaar 2016.
Dhr. Aarts vraagt of er een begroting is voor de langere termijn wat betreft
ledenaantal, aantal dekkingen etc.
Dhr. Bos licht toe dat het opstellen van de begroting begint in augustus van het
lopende jaar. Er zijn veel posten onzeker. Een jaar vooruit kijken is lastig, drie jaar is
nog veel lastiger. Met het opstellen van de begroting wordt er eerst teruggekeken en de
tarieven eventueel aangepast.
Met een groot applaus wordt dhr. Bos bedankt voor zijn inzet. De voorzitter zegt toe
dat hij in de komende weken met de dames van kantoor om tafel zal gaan over de
invulling van de taken.
c. Rapportage van de kascontrolecommissie naar aanleiding van de jaarcijfers 2015
De jaarrekening is gecontroleerd door de controlecommissie bestaande uit:
Dhr. J. Jansma te Bruchem
Mw. M.G.T. Janssen te Groesbeek
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Dhr. K. Arts te Berghem
Namens de controlecommissie geeft dhr. Jansma een toelichting. De administratie is in orde
bevonden, er zijn een paar puntjes van aandacht meegegeven aan het bestuur en de cijfers
zijn akkoord bevonden.
De voorzitter dankt de kascontrolecommissieleden voor hun werkzaamheden.
d. Goedkeuring van de jaarstukken
De jaarstukken worden goedgekeurd.
e. Verlenen van decharge aan de penningmeester
Er wordt decharge verleend aan de penningmeester.
6. Voorstellen
b. Wijziging Stamboekreglement artikel 15 DNA-onderzoek en afstammingscontrole.
Door de verbetering in technieken bij DNA bepaling en de groeiende databank van DNA
profielen van Shetland hengsten stelt het hoofdbestuur voor Artikel 15, lid c en d van het
stamboekreglement aan te passen.
c. Wijziging van de afstamming in de vaderlijn op grond van resultaten van het DNAonderzoek kan alleen geschieden indien uit de bij het stamboekkantoor ingeleverde
dekadministratie is af te leiden dat er een andere hengst in het spel kan zijn geweest.
d. Indien op basis van hetgeen bepaald is onder b. een in de stamboekadministratie bekende
afstamming niet met DNA-onderzoek kan worden bevestigd en/of op basis van hetgeen
bepaald is onder c. geen wijziging in de afstamming kan worden aangebracht, wordt
geconcludeerd dat de betreffende pony een onbekende vaderlijn heeft en verliest de pony
hierdoor zijn/haar stamboekstatus en wordt de inschrijving ongedaan gemaakt.
Het hoofdbestuur stelt voor Artikel 15, lid c als volgt aan te vullen;
c. Wijziging van de afstamming in de vaderlijn kan geschieden wanneer uit de bij het
stamboekkantoor ingeleverde dekadministratie is af te leiden dat er een andere hengst in het
spel kan zijn geweest en DNA onderzoek de afstamming bevestigt. In alle overige gevallen
kan de afstamming in de vader- en/of moederlijn wijzigen als uit DNA profiel met minimaal
99,9% vast komt te staan dat sprake is van een afwijkende afstamming.
d. Indien op basis van hetgeen bepaald is onder b. en c. een in de stamboekadministratie
bekende afstamming niet met DNA-onderzoek kan worden vastgesteld, wordt geconcludeerd
dat de betreffende pony een onbekende vader- en/of moederlijn heeft en verliest de pony
hierdoor zijn/haar stamboekstatus en wordt de inschrijving ongedaan gemaakt
Op dit punt heeft de Leden Advies Raad een positief advies gegeven tijdens de LARvergadering van 31 maart jl.
Er zijn geen vragen over deze wijzigingen zodat met dit voorstel akkoord wordt gegaan.
7. Benoemingen en/of verkiezingen.
b. Herbenoeming juryleden
Op basis van het vastgestelde rooster van aftreden zijn onderstaande juryleden aftredend en
herbenoembaar. Het bestuur draagt de betrokken juryleden voor ter herbenoeming voor een
nieuwe zittingsperiode van drie jaar: In alfabetische volgorde, met het aantal stemmen:
Mevr. A.v. Boxtel, te Berlicum jurylid exterieur, concoursrijden & ABOP
188
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Dhr. J.v.d Griend, te Strijen jury exterieur
Dhr. J. Jans jr, te Rijkevoort jury concoursrijden
Dhr. J. Jans sr, te Rijkevoort jury concoursrijden
Dhr. G.J. Jaspersen, te Doornenburg jury exterieur
Dhr. E. v. Oers, te Erp jury exterieur
Dhr. A. v.d. Veen, te Zutphen jury concoursrijden & ABOP

228
207
205
135
195
210

Mevrouw de Wit-Groeneveld heeft kenbaar gemaakt dit jaar te stoppen als jurylid.
c. Benoeming lid van de hengstenkeuringscommissie
Binnen de hengstenkeuringscommissie is reglementair aftredend en niet herbenoembaar
Dhr. J.G.M. Leijzer, te Etten
Conform het keuringsreglement art. 6, lid 7 dient door het bestuur twee namen op de
voordracht te worden geplaatst, waarbij als voorwaarde geldt dat betrokken kandidaten
minimaal één keer moeten zijn herbenoemd voor een nieuwe periode als jurylid. Het
hoofdbestuur draagt de volgende personen voor de verkiezing in genoemde functie voor:
Dhr. J.C. den Hartog, te Etten
154
Dhr. B.H.M. Nijhof, te Rietmolen
78
Dhr. Den Hartog is derhalve gekozen als lid van de hengstenkeuringscommissie.
d. Verkiezing reserve lid van de hengstenkeuringscommissie
Binnen de hengstenkeuringscommissie is Dhr. L. Alderkamp reglementair aftredend en niet
meer benoembaar. Conform het keuringsreglement art. 6, lid 7 dient door het bestuur twee
namen op de voordracht te worden geplaatst, waarbij als voorwaarde geldt dat betrokken
kandidaten minimaal één keer moeten zijn herbenoemd voor een nieuwe periode als jurylid.
Het hoofdbestuur draagt de volgende personen voor de verkiezing in genoemde functie voor:
Dhr. A.J. Dijkstra, te Laren (gld)
110
Dhr. A.D. v. Hemert, te Bruchem
115
Dhr. van Hemert is gekozen als reserve lid van de hengstenkeuringscommissie.
Mevr. Dijk geeft een presentatie van de digitale versie van het Kerstbomen'boek'.
Op het scherm geeft zij uitleg hoe dit Excel-bestand gebruikt kan worden.
Zij zal, op verzoek, ook mogelijk maken dat twee dieren met elkaar vergeleken kunnen
worden.
Het heeft de voorkeur als dit via de site beschikbaar komt, dan is het altijd up-to-date.
Mevr. Dijk wordt middels een groot applaus bedankt voor het opzetten van deze 'boom'.
Dhr. Plender verrast het bestuur en de leden door mede te delen dat hij een lid bereid heeft
gevonden om als interim-secretaris het bestuur bij te staan.
De voorzitter is blij met dit initiatief en zal zeer binnenkort navraag doen om dit officieel
mogelijk te maken.
8. Mededelingen van het Bestuur
De FTC buigt zich over het huidige Fokplan om te bezien, of en waar aanpassingen
noodzakelijk en mogelijk zijn. De intentie is om e.e.a. tijdens de LAR vergadering eind 2016
te kunnen bespreken.
Sinds de vorige ALV, zijn wij het NSPS / dhr. Termeer / dhr. Bakhuizen, als
belanghebbende nog tweemaal opgeroepen om te verschijnen voor het College van Beroep op
het Bedrijfsleven in de procedure welke door het SPA en de heren Ruis en Mathijssen
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aangespannen is tegen het vroegere PVE inzake onze erkenning. Tijdens de laatste zitting was
als expert tevens opgeroepen dhr. Füssel. Hij is in Brussel belast met de Europese
Regelgeving omtrent Stamboeken. Op 19 april is een brief ontvangen van het College van
Beroep op het Bedrijfsleven, waarin wordt gemeld dat de uitspraak wederom is aangehouden,
het is dan ook onduidelijk wanneer wij de uitspraak tegemoet mogen zien.
De regelgeving voor paspoorten is m.i.v. 1 januari 2016 gewijzigd, zoals u in de
mededelingen van de recente maanden hebt kunnen lezen. Dit houdt in dat onze PPC-ers meer
werk moeten verrichten tijdens het chippen dan tot nu toe het geval was. Op grond hiervan is
de vergoeding aan PPC-ers aangepast. Hierdoor, melden wij u reeds nu, zal dat een extra
financiële belasting op de jaarrekening 2016 teweegbrengen van minimaal € 5.000,00. Dit
alles betekent dat de tarieven voor paspoorten in 2017 naar alle waarschijnlijkheid zullen
stijgen.
Door de aangescherpte paspoort regelgeving, zal er door de overheid strikt op worden
toegezien dat de paspoorten binnen de door de overheid bepaalde tijdspaden worden
uitgegeven. Indien een paspoort niet binnen de gestelde termijn wordt of kan worden
verstrekt, zal het betreffende dier worden geweerd uit de voedselketen. Het is dan ook van het
grootste belang dat veulens binnen veertien dagen na geboorte worden aangemeld. Er zal
waarschijnlijk geen boete geheven worden bij te late aanmelding.
Om de cie. Van Beroep van het N.S.P.S. zo autonoom mogelijk te laten functioneren
is mevr. R. Elkink bereid gevonden het secretariaat te gaan voeren, zodat e.e.a., behoudens de
financiële afhandeling, niet meer door de dames op kantoor behoeft te worden gefaciliteerd.
Er zal in dit kader een eigen e-mai adres voor de cie. worden aangemaakt.
Op de komende sportdagen worden drie concoursen gehouden die niet volledig door
NSPS-juryleden bemand kunnen worden. Er zijn drie mensen van het KNHS bereid gevonden
deze posten in te vullen.
ISPC-vergadering: Mevr. Dijk geeft een korte samenvatting. Binnen alle stamboeken heerst
zorg voor de veranderde regelgeving m.b.t. de paspoorten, net als bij het NSPS. Hier is
uitvoerig over gesproken, evenals over de veterinaire standaard. Naar aanleiding van recente
constateringen van cataract heeft het NSPS gepleit voor het blijven opnemen van cataract in
de veterinaire standaard. Volgend jaar zal er een bijeenkomst van/voor stamboekveterinairen
gehouden worden.
Vervolgens dankt de voorzitter mevr. Vriens en dhr. Bakhuizen voor de inzet en de verrichte
werkzaamheden en de afgelopen jaren. Er is hen veel dank verschuldigd. Ze hebben beiden
ontzettend veel inzet voor het NSPS getoond. Hun besluit zal gerespecteerd worden.
Dhr. Leijzer dankt allen voor het vertrouwen dat in de afgelopen jaren als jurylid en
hengstencommissielid in hem is gesteld en voor zijn verkiezing als lid van het HB. Hij weet
inmiddels waar hij aan begint en vindt het een uitdaging. Er is de afgelopen weken veel
gebeurd, nu zullen de schouders er weer onder gezet worden, zodat het NSPS weer een
vriendenclub wordt.
Mevr.de Wit-Groeneveld ontvangt een boeket bloemen vergezeld van dankwoorden voor haar
jarenlange taak als jurylid.
Ook is er een boeket voor dhr. Alderkamp die afgetreden is als reserve lid van de
hengstenherkeuringscommissie. Omdat hij niet aanwezig kon zijn had hij al aangegeven dat
hij zijn boeket schenkt aan de dames van kantoor.
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9. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen besluiten,
voor zover van toepassing, in reglementen vast te leggen
De aanwezigen stemmen hier mee in.
10. Rondvraag
Dhr. Termeer complimenteert dhr. Hermsen voor het goed leiding geven aan deze
moeilijke vergadering met zo'n korte voorbereidingstijd en wenst hem en de andere
bestuursleden veel succes. Dit wordt met applaus ondersteunt. Het NSPS ligt de voorzitter erg
aan het hart en samen met mevr. Dijk en de twee nieuwe HB-leden gaan ze er weer voor.
Hopelijk is het bestuur in de novembervergadering weer compleet.
Dhr. Welling vraagt om meer duidelijkheid over dieren die in het stamboek
opgenomen waren en aan herhaald onderzoek onderworpen zijn.
Ook vraagt hij naar de aanwezigheid van dhr. Remmen, die nog steeds aanwezig is op
hengstenkeuringen als veterinair en als afgevaardigde in de Foktechnische commissie, terwijl
hij afscheid had genomen als veterinair.
De voorzitter verklaart dat dhr. Remmen als veterinair adviseur aanwezig is om dhr. Schutte
op verzoek bij te staan.
Ook heeft dhr. Welling een vraag over het in het aprilnummer van 'de Shetland Pony'
geplaatste artikel van de hand van Daniëlle van Nuland over TNB en inteeltcoëfficiënt m.b.t.
vruchtbaarheid. Hij heeft respect voor dit artikel maar vraagt in hoeverre dit getoetst is op
correctheid.
Mevr. Dijk verduidelijkt dat het door Daniëlle grondig is uitgezocht voor publicatie. Het is
een samenvatting, een constatering van de feiten van de afgelopen jaren. Het is geen advies,
puur een statistisch overzicht. Nu is het aan de FTC en het HB hoe hier verder mee te gaan.
Dhr. Gubbels complimenteert Daniëlle van Nuland voor het vele werk dat zij gedaan
heeft voor dit artikel.
Dhr. Mehagnoul vraagt naar de positie van mevr. van Remunt. Zij wordt genoemd als
ambtelijk secretaris, dit is nooit in een vergadering besproken. Mevr. van Remunt verklaart
dat zij door het vorige HB benoemd is als ambtelijk secretaris, daar is geen ledenraadpleging
voor nodig.
Dhr. Mehagnoul vraagt of de enquête van mevr. Dijk over ons blad “De Shetland
Pony” niet beter op de site geplaatst had kunnen worden i.p.v. via de LAR, dan worden alle
leden bereikt.
Dhr. Lubbe meldt nog een nagekomen bestuurlijke mededeling. Voor de komende
festiviteiten rond het 80-jarig bestaan van het NSPS is een Manifestatiecommissie benoemd
bestaande uit: Mark van den Broek, Tessa Weerd, Remon Molenkamp, Tonny Edwards,
Marleen Bos en Francis Vermaas. Arjan Lubbe fungeert als voorzitter.
De planning is dat de manifestatie op 28 en 29 juli 2017 gehouden wordt op de terreinen van
het KNHS-centrum in Ermelo.
Dhr. A. Dibbits onderschrijft de woorden van dhr. Leijzer, hij pleit er ook voor om er
samen de schouders onder te zetten en elkaar te respecteren, om er weer een gezellig
stamboek van te maken.
Voor wat betreft het artikel van Daniëlle van Nuland ondersteunt dhr. Dibbits grotendeels dit
artikel. Toch vraagt dhr. Dibbits zich af of het wel nodig is zoveel aandacht te schenken aan
spermaonderzoek omdat het vaak om kleine aantallen gaat. Belangrijker is dat er goede
nakomelingen komen. Om de kosten op deze manier te verhogen lijkt hem niet nodig, een
goede fokker herkent kwaliteit. De aanwezigen zijn het hier mee eens.
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De voorzitter vult aan dat het spermagebeuren en verwantschap in de FTC veel besproken
worden en er besluiten over genomen gaan worden.
Dhr. den Hartog bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen door hem te
kiezen als lid van de hengstenkeuringscommissie.
Mevr. Cremers heeft een opmerking over het artikel van D. van Nuland. In het
genoemde artikel zijn de hengsten die weinig dekken eruit gelaten. Dit geeft waarschijnlijk
een vertekend beeld. Het HB c.q. de FTC zegt toe er zich in te verdiepen.
Mevr. Cremers vraagt om uitleg van een geval als een pony kreupel is bij een
stamboekopname. De inspecteur kan het dier dan niet beoordelen en het dier blijft dan in het
veulenboek. Als de veterinair het als niet regelmatig beoordeeld, komt het dier in het C-boek.
Volgens het keuringsreglement wordt alleen een dier met ernstige afwijkingen opgenomen in
het C-boek. In het reglement staat dat als een dier op grond van onderzoek wordt geweigerd
het opgenomen wordt in het veulenboek.
De voorzitter zegt toe dat dit uitgezocht gaat worden en dat er op de ALV in november
duidelijkheid over gegeven zal worden.
Dhr. Kramp onderschrijft dit probleem. Er is een eigenaar wiens dier hierdoor in het
C-boek is opgenomen. Deze eigenaar overweegt het dier te verkopen. In november uitsluitsel
over dit probleem is voor deze eigenaar te laat. De voorzitter beaamt dit en zegt toe dat in de
eerstvolgende bestuursvergadering er een besluit over genomen zal worden dat op de site
geplaatst gaat worden.
Dhr. van Driel merk op dat als het artikel van Daniëlle van Nuland correct is, dan
adviseert hij het HB er iets mee te gaan doen. In het verleden is hier te vaak aan voorbij
gegaan. Misschien moeten er op basis van deze gegevens soms andere besluiten genomen
worden.
De voorzitter reageert dat dit onderwerp zeker vaak besproken wordt. Er moet wel voor
gewaakt worden dat hengsten met een slechte sperma kwaliteit in de populatie komen.
Dhr. van Driel vult aan dat het niets zegt over de kwaliteit van de hengsten, in het
verleden zijn hierdoor nogal wat hengsten afgeserveerd.
Naar aanleiding van de opmerking van dhr. van Driel meldt mevr. Dijk dat in de lezing van
dhr. Zandee gesteld is dat kop/staartafwijkingen erfelijk zijn.. Het HB neemt het overigens
mee en komt er op terug.
Mevr. Dijk dankt allen voor het in haar gestelde vertrouwen wat blijkt uit de
verkiezing. Door privé-omstandigheden heeft ze lang nagedacht over haar
herverkiesbaarstelling. Zij voelt zich gesteund door de bestuurs- en commissieleden en hoopt
met hen zich de komende drie jaar weer volledig in te kunnen zetten.
Ook mevr. Termeer dankt allen voor het in haar gestelde vertrouwen. Het was de
afgelopen periode niet gemakkelijk maar zij hoopt dat er binnenkort meer mensen in het
bestuur komen en hoopt op een fijne en respectvolle samenwerking.
11. Sluiting
De voorzitter dank de vele aanwezigen voor hun blijken van meelevendheid waardoor het een
constructieve vergadering is geworden.
Vervolgens sluit hij de vergadering.
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