Algemene ledenvergadering NSPS
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS
op zaterdag 29 april 2017 vanaf 10.30 uur in een zaal van Van der Valk Hotel Duiven,
Impuls 2, 6921 RK Duiven

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 November 2016
De tekst van het verslag is gepubliceerd op de website van het NSPS.
Degenen die niet van de website gebruik maken en het verslag op papier willen ontvangen kunnen
dit kenbaar maken bij het stamboekkantoor waarna toezending zal volgen.

5. Jaarrekening 2016
a. Balans per 31 december 2016
b. Winst- en verliesrekening over 2016
c. Rapportage van de kascontrolecommissie naar aanleiding van het onderzoek naar de
jaarcijfers 2016 van het NSPS
De jaarrekening is gecontroleerd door de controlecommissie bestaande uit:
Dhr. J. Jansma te Bruchem
Mw. M.G.T. Janssen te Groesbeek
Dhr. K. Arts te Berghem
De samenvatting van de stukken, als bedoeld onder a en b vindt u afgedrukt in het
maartnummer van “De Shetland Pony”, evenals het rapport van de
kascontrolecommissie.
Degenen die de volledige jaarcijfers wensen te ontvangen kunnen deze opvragen bij
het stamboekkantoor.

d. Goedkeuring van de jaarstukken
e. Verlenen van decharge aan de penningmeester
6. Voorstellen
a. Wijziging statuten vereniging artikel 17, 22, 24 en 25
De in artikel 17 genoemde bureaumanager is in de huidige structuur van het NSPS niet meer
werkzaam. Het hoofdbestuur stelt voor om artikel 17 aan te passen aan de huidige structuur
van het NSPS:
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Artikel 17 Stamboekbureau
1. Het NSPS kent een stamboekbureau.
2. Aan het hoofd van het stamboekbureau staat de secretaris die belast is met de dagelijkse gang
van zaken en met de uitvoering van de besluiten van het hoofdbestuur en van de algemene
ledenvergadering. De secretaris is over voormelde werkzaamheden verantwoording verschuldigd
aan de overige leden van het hoofdbestuur.
3. Op voorstel van de secretaris benoemt, schorst en ontslaat het hoofdbestuur de werknemers van
het NSPS. De werknemers zijn alleen aan de secretaris verantwoording verschuldigd. Het
hoofdbestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de andere werknemers vast.

De huidige werkwijze bij artikel 22 en 24 is dat de genoemde stukken tevens gepubliceerd
worden op de website van het NSPS. Het hoofdbestuur stelt voor om artikel 22, lid 3 en
artikel 24, lid 1 als volgt aan te passen:
Artikel 22 Het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering en van de ledenadviesraad
3. Het bijeenroepen voor een vergadering van de algemene ledenvergadering en van de
ledenadviesraad gebeurt respectievelijk door een schriftelijke oproep aan de leden via de officiële
mededelingen in het verenigingsorgaan dan wel via een rechtstreekse schriftelijke oproep aan
fokverenigingsafgevaardigden en aan de fokverenigingen. Daarnaast zullen de betreffende
stukken ter kennis aan de leden worden gebracht door publicatie op de website van het NSPS. Van
het bijeenroepen van de ledenadviesraad wordt eveneens mededeling gedaan in de officiële
mededelingen van het verenigingsorgaan
Artikel 24 Agenda algemene ledenvergadering of van de ledenadviesraad
1. Tegelijk met het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering of de vergadering van de
ledenadviesraad wordt de voorlopige agenda door publicatie in de officiële mededelingen en/of
door toezending ter kennis van de fokverenigingsafgevaardigden en fokverenigingen gebracht.
Daarnaast zullen de betreffende stukken worden gepubliceerd op de website van het NSPS.
Publicatie of toezending van de definitieve agenda geschiedt uiterlijk twee weken voor de dag
waarop de algemene ledenvergadering of de vergadering van de ledenadviesraad wordt
gehouden.

De wijze van stemmen bij een meervoudige voordracht zoals nu vastgelegd in de statuten is
omslachtig en leidt (bijna) altijd tot de noodzaak tot opnieuw stemmen. Het hoofdbestuur
stelt daarom voor om artikel 25, lid 8 als volgt te wijzigen:
Artikel 25 Besluiten en stemrecht
8. Bij verkiezing tussen personen, is de persoon gekozen die de meeste stemmen heeft gekregen.
Staken de stemmen, dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het
grootst aantal stemmen kregen. Staken de stemmen wederom, dan beslist het lot.
De huidige statuten van de vereniging vindt u op de website onder de tab Informatie en zijn
vandaar te downloaden. Degenen die niet van de website gebruik maken en de statuten op papier
willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij het stamboekkantoor waarna toezending zal
volgen.

Op 30 maart 2017 besproken in de LAR-vergadering en voorzien van een positief advies.
b. Aanpassen voorwaarden Prestatie predicaat
Sinds 1 april 2016 heeft de KNHS de aparte proeven voor pony’s in de categorie A en B laten
vervallen en de naamgeving van de klasse aangepast naar de werkelijk klasse. Omdat de
voorwaarden voor het Prestatie predicaat zijn gebaseerd op de naamgeving van voor 1 april
2016 dient deze te worden aangepast.
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Het hoofbestuur stelt voor om de voorwaarde:
De hengst/ruin/merrie heeft minimaal een dressuurproef Cat.A/B Klasse L1 met min. 180
punten of een Menproef Klasse L met min. 180 punten.
Te wijzigen in:
De hengst/ruin/merrie heeft minimaal een dressuurproef Cat.A/B Klasse L1 met min. 180
punten of een dressuurproef Klasse B met min. 180 punten of een Menproef Klasse L met
min. 180 punten.
Op 30 maart 2017 besproken in de LAR-vergadering en voorzien van een positief advies.
c. Reglementen Sport & Recreatie
Het Bestuur stelt voor om de reglementen uit te breiden met:
 Wedstrijdreglement Concours Rubrieken
 Wedstrijdreglement Rijpony Talenten competitie
 Wedstrijdreglement ABOP
Hiermee zijn er voor bijna alle Sport disciplines binnen het NSPS reglementen met daarin
voorwaarden waaraan de deelnemende combinatie dient te voldoen.
De betreffende wedstrijdreglementen vindt u op de website van het NSPS onder de tab
stamboekinformatie en zijn vandaar te downloaden. Degenen die niet van de website gebruik
maken en de reglementen op papier willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij het
stamboekkantoor waarna toezending zal volgen

Op 30 maart 2017 besproken in de LAR-vergadering en voorzien van een positief advies.
7. Benoemingen en/of verkiezingen.
a. Verkiezing lid van het HB
In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie van de LAR heeft het bestuur
Dhr. J. Jansma bereid gevonden als penningmeester zitting te nemen in het Hoofdbestuur.
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing voor de statutaire periode van 3 jaar in
genoemde HB-functie voor: Dhr. J. Jansma te Bruchem.
Door tussentijds aftreden van dhr. Jos Hermsen is de portefeuille fokkerij vacant. In nauwe
samenwerking met de commissie Werving & Selectie van de LAR heeft het bestuur mevrouw
Daniëlle van Nuland bereid gevonden als portefeuillehouder fokkerij zitting te nemen in het
Hoofdbestuur.
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing voor de statutaire periode van 3 jaar in
genoemde HB-functie voor: Mevrouw H.J.M. van Nuland te Erp.
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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:
Dhr. L. Alderkamp
Dhr. A. van Asch
Dhr. M.M.J. Broens
Drs. G. van den Brink
Dhr. A.J. Dijkstra
Dhr. H. Gaasbeek
Dhr. M. Geven
Dhr. J. Lanting
Dhr. W.C.M. Lazeroms
Dhr. R.H.A. Meems
Dhr. B.H.M. Nijhof
Mw. S.D. Scheiberlich
Dhr. P. de Wit
Mw. R. Wolters
Dhr. A.R. Zandee

jurylid exterieur, ABOP
jurylid exterieur
jurylid exterieur
jurylid ABOP
jurylid exterieur
jurylid exterieur
jurylid exterieur
jurylid exterieur
jurylid exterieur
jurylid concoursrijden
jurylid exterieur
jurylid exterieur
jurylid exterieur
jurylid exterieur
jurylid concoursrijden

c. Benoeming lid van de hengstenkeuringscommissie
Binnen de hengstenkeuringscommissie is reglementair aftredend en herbenoembaar
Dhr. A. Groeneveld te Poederoyen.
Het hoofdbestuur draagt ter herbenoeming in genoemde functie voor:
Dhr. A. Groeneveld te Poederoyen.
d. Verkiezing lid van de hengstenherkeuringscommissie
Binnen de hengstenherkeuringscommissie is Dhr. H. Gaasbeek te Randwijk 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:
In alfabetische volgorde:
Dhr. L. Alderkamp te Bathmen
Mw. A. van Boxtel te Berlicum
8. Mededelingen van het Bestuur
9.Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen besluiten,
voor zover van toepassing, in reglementen vast te leggen.
10. Rondvraag
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11. Sluiting
Na de vergadering is er gelegenheid een lunch, in buffetvorm, te gebruiken bij Hotel van
der Valk. Opgave en hiervoor dient bij binnenkomst van de vergadering te worden gedaan
bij het aanwezige secretariaat. Kosten voor de lunch bedragen € 10.00, welke voor
aanvang van de lunch (liefst gepast) dienen te worden betaald
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