Aan de leden van de Leden Advies Raad
Van het Nederlands Shetlandpony Stamboek

Drimmelen, 09-03-2018

Geachte Dames en Heren
Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de vergadering van de Leden Advies Raad van het
Nederlands Shetlandpony Stamboek welke zal worden gehouden op:
Donderdag, 29 maart 2018 aanvang 17.00 uur
in Manege de Fruithof, te Heteren
Opening
1. Presentielijst
2. Mededelingen/ Ingekomen stukken
4. Verslag vergadering 26-10-2017 (Bijlage 1)
5. Presidium
Bertus Plender aftredend en het herverkiesbaar
Jozé van Dongen-Dirven aftredend en herverkiesbaar.
6. Jaarrekening 2017 (Bijlage 2)
7. Voorstel voor aanvullend tarief in de tarievenlijst( Bijlage 3)
8. Twee fokplannen( een versoepelde en een nieuw) (Bijlage 4+5)
Het presidium( na overleg met HB) stelt voor de fokplannen te bespreken en kanttekeningen
te plaatsen, de keuze laten we over aan de ALV zonder specifiek advies van de LAR.
Op de ALV hebben de leden dan vier keuzes 1. Handhaving huidige fokplan, 2. Versoepeling, 3.
Nieuwe fokplan, 4 Blanco.
Als een van de keuzes direct de gewone meerderheid behaalt dan is dat het besluit, anders wordt er
nog een stemronde gehouden tussen de twee keuzes met de meeste stemmen.

9.

Agenda ALV van het NSPS 5 mei 2018 (Bijlage 6)
(her)benoeming HB /juryleden / leden hengsten(her)keuringscommissie

10. Voorstel aanpassing keuringsreglement(Bijlage 7)
11. Jaaragenda LAR. De volgende data zijn in de jaaragenda opgenomen:
Do 29-03 17.00 uur - voorstellen van HB voor ALV 29-04-2018
Do 14-06 17.00 uur - eigen bespreekpunten LAR

Do 16-08 20.00 uur - Overleg HB met Presidium LAR
Do 25-10 17.00 uur - voorstellen van HB voor ALV 25-11-2017
12. Werving en selectie HB leden
Verslag van de huidige stand van zaken
13. Actiepuntenlijst (Bijlage 8)
14. Rondvraag
15. Sluiting.

Het presidium wijst U op mogelijkheid om gebruik te maken van de publieke tribune.
Graag vooraf aangeven bij de afgevaardigde van de fokvereninging. Max 1 persoon per
fokvereniging.
Willen de afgevaardigde dit vooraf bekend te maken bij de secretaris van de LAR.

.

Met vriendelijk groet,
Jozé van Dongen-Dirven
Secretaris LAR

