Algemene ledenvergadering NSPS
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS
op zaterdag 5 mei 2018 vanaf 10.30 uur in een zaal van Van der Valk Hotel Duiven,
Impuls 2, 6921 RK Duiven

CONCEPT

Agenda

De definitieve agenda van de Algemene Ledenvergadering van 5 mei wordt, overeenkomstig
artikel 24 lid 1 van de statuten, uiterlijk twee weken voor de dag waarop de Algemene
Ledenvergadering wordt gehouden gepubliceerd op de website van het NSPS.

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 25 November 2017
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 2017
a. Balans per 31 december 2017
b. Winst- en verliesrekening over 2017
c. Rapportage van de kascontrolecommissie naar aanleiding van het onderzoek naar de
jaarcijfers 2017 van het NSPS
De jaarrekening is gecontroleerd door de controlecommissie bestaande uit:
Mw. M.G.T. Janssen te Groesbeek
Dhr. K. Arts te Berghem
Dhr. F. Vrielink te Bathmen
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. Aanpassingen keuringsreglement mbt fokplan
Het hoofdbestuur stelt voor, op voorspraak van de FTC, om het huidige fokplan met ingang
van de Hengstenkeuring 2019 te vervangen door:
1) Het versoepelde fokplan
of
2) Het nieuwe fokplan
Als een van bovenstaande fokplannen wordt aangenomen, is dit met bindende voorwaarde
van goedkeuring van de RVO. Mocht de RVO geen goedkeuring geven blijft het huidige
fokplan gehandhaafd.
Beide fokplannen zijn gepubliceerd op de website van het NSPS.
Degenen die niet van de website gebruik maken en de fokplannen op papier willen ontvangen
kunnen dit kenbaar maken bij het stamboekkantoor waarna toezending zal volgen.

b. Aanpassingen keuringsreglement mbt sperma onderzoek
Het hoofdbestuur stelt voor de voorwaarden voor het sperma onderzoek met ingang van de
Hengstenkeuring 2019 als volgt aan te passen:
Het verplichte sperma-onderzoek blijven handhaven, maar er geen consequenties meer aan
verbinden.
Een voor het eerst goedgekeurde selectiehengst of een hengst waarvoor een basislicentie is
aangevraagd blijft verplicht aan het deelnemen aan het sperma-onderzoek in Utrecht. De
uitslag wordt gepubliceerd in De Shetland Pony en op de website van het NSPS. Een
eigenaar mag te allen tijde een nieuw onderzoek laten verrichten op zijn of haar kosten. De
uitslag van dit onderzoek wordt ook gepubliceerd in De Shetland Pony en op de website van
het NSPS.
c. Omissie keuringsreglement mbt het veterinaire protocol
Het hoofdbestuur heeft geconstateerd dat bijlage 1, lid d (Veterinair onderzoeksprotocol
keuringen hengsten, merries en ruinen) niet in lijn is met de Europese veterinaire afspraken
laatstelijk gewijzigd in februari 2007.
Het Europese veterinaire protocol geeft aan:
De ogen moeten worden onderzocht. Er mogen geen verschijnselen van totaal diffuus
bilateraal cataract (lenstroebeling) worden vastgesteld. Het onderzoek moet plaatsvinden in
een verduisterde ruimte met gebruik van een lichtbron. Pony’s met een cataractprobleem
kunnen worden doorverwezen naar een oogspecialist voor verder onderzoek.
Lid d van bijlage 1 geeft aan:
De ogen moeten worden onderzocht. Er mogen geen verschijnselen van totaal diffuus
cataract (lenstroebeling) of enige vorm van cataract gecombineerd met verschijnselen van
maanblindheid worden vastgesteld. ‘Blue eyes’ en ringogen zullen met reserve beoordeeld
worden. Het onderzoek moet plaatsvinden in een verduisterde ruimte met gebruik van een
lichtbron.
Het hoofdbestuur verzoekt de ALV om aan te geven of het veterinair protocol in lijn moet
worden gebracht met de Europese veterinaire afspraken of dat het huidige veterinaire
protocol gehandhaafd moet worden.

d. Voorstel tot aanvulling tarievenlijst 2018
Het hoofdbestuur stelt voor om een tarief van € 27,50 inclusief btw voor het opnemen van
een pony geregistreerd bij een buitenlands stamboek in de stamboekadminstratie van het
NSPS toe te voegen aan de tarievenlijst 2018.
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. A.R. Boer bereid gevonden als portefeuillehouder Sport & Recreatie 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. A.R. Boer te Veenhuizen.
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. J.G. Damen
Dhr. J.H. Drenth
Dhr. A. Groeneveld
Dhr. J.C. den Hartog
Dhr. A.D. van Hemert
Dhr. H.A. Nijssen
Mw. N. van Reenen
Dhr. M.J. Schreven

jurylid exterieur
jurylid exterieur
jurylid exterieur
jurylid exterieur
jurylid exterieur
jurylid exterieur
jurylid concoursrijden
jurylid exterieur

c. Benoeming lid van de hengstenkeuringscommissie
Binnen de hengstenkeuringscommissie is Dhr. G.J. Jaspersen te Doornenburg 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. H. Gaasbeek te Randwijk
Dhr. M. Geven te Haarsteeg

d. Verkiezing lid van de hengstenherkeuringscommissie
Binnen de hengstenherkeuringscommissie is reglementair aftredend en herbenoembaar
Mw. R. Wolters te Elst.
Het hoofdbestuur draagt ter herbenoeming in genoemde functie voor:
Mw. R. Wolters te Elst.
e.

Verkiezing reserve lid van de hengstenherkeuringscommissie

Binnen de hengstenherkeuringscommissie is reglementair aftredend en herbenoembaar
Dhr. J. v.d. Griend te Strijen.
Het hoofdbestuur draagt ter herbenoeming in genoemde functie voor:
Dhr. J. v.d. Griend te Strijen.
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
11. Sluiting
Na de vergadering is er gelegenheid een lunch, in buffetvorm, te gebruiken bij Hotel van
der Valk. Opgave 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.

