VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET
NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK
OP ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017
IN HET VAN DER VALKHOTEL IN DUIVEN
1.

Opening

De voorzitter, mevr. A.M. Dijk-van Delden, opent de vergadering met de volgende woorden:
Geachte aanwezigen,
Mede namens mijn collega bestuursleden heet ik u allen van harte welkom op deze algemene
ledenvergadering. Een bijzonder woord van welkom aan Ereleden, Leden van verdiensten en
allen die zich op welke wijze ook inzetten voor ons stamboek.
Een stamboek dat tachtig jaar bestaat en waarbij we op onze manifestatie en op het afgelopen
NK weer de veelzijdigheid van onze Shetland Pony in al zijn pracht hebben mogen
aanschouwen. In exterieur, aan de kinderhand bij de jeugdige voorbrengers en in diverse
sportdisciplines.
Het kan echter maar zo zijn dat we bij het bereiken van onze Koninklijke status minder
veelzijdig zijn. Tijdens de laatst gehouden koepelvergadering werd namelijk door de
voorzitter van de Sectorraad Paarden het beeld geschetst dat het over pakweg twintig jaar
wellicht niet meer toegestaan zou zijn om op een paard te rijden of om überhaupt een paard
voor je te laten werken. Zo verscheen er in 2016 al een artikel in het NRC met als titel “Een
paardenrug is niet om op te rijden” waarbij de auteur stelde dat ook het fokken van paarden
verboden zou moeten worden. Een artikel dat overigens een storm van verontwaardiging
opriep onder paard houdend Nederland.
Natuurlijk werd er door de voorzitter van de Sectorraad Paarden een doemscenario geschetst
maar u allen heeft vast wel gemerkt dat er steeds meer maatschappelijke druk komt op het
houden van en de omgang met dieren. Het is en blijft daarom van belang dat we allemaal op
een correcte en diervriendelijke wijze met onze pony’s omgaan en dat tijdens onze
evenementen plezier voor mens en dier samengaan.
Dames en Heren in de achter ons liggende periode, zijn ons helaas wederom een aantal leden
ontvallen. Ik verzoek u, voor zover mogelijk, hen staande in een moment van stilte te
gedenken.
De voorzitter spreekt de wens uit dat het een constructieve en gezellige vergadering mag
worden en verklaart de vergadering voor geopend
2.

Presentatie

Het is inmiddels traditie dat de najaarsvergadering in het teken van informatievoorziening
staat. Vandaag zal dhr. Hans Leijzer uitleg geven over het beoordelen van een pony met het
vijf punten systeem onder de titel In 5 stappen langs uw pony
Naar aanleiding van de lezing van dhr. Leijzer kunnen er vragen worden gesteld.
Dhr. Broens wil graag weten wanneer de jury de punten toekent. Is dat op het moment van
presenteren of bij het rondstappen in de ring?
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Dhr. Leijzer legt uit dat bij het binnen komen in de ring de jury vaak al e.e.a. van de pony ziet.
De stap en draf is al voor een deel te zien. Vaak staat dan de premie al voor 90% vast.
Maar de jury kan bij het rondstappen nog switchen. Dat kan ook met het 5-punten-systeem.
Alleen staat dan de premie al vast en zal die niet meer gewijzigd worden. Het totaal aantal
punten verandert niet meer.
Dhr. Broens vraagt daarop of het dan mogelijk is dat een pony met minder punten voorgaat op
een dier met meer punten? Dat zal zeker trammelant geven in het land. Dhr. Broens ziet nog
veel meer beren op de weg.
Dhr. Leijzer is er zeker geen voorstander van dat het secretariaat bepaalt wie de kampioen
uiteindelijk is.
Dhr. Broens veronderstelt dat er toch een schrijver aan de jury zal moeten worden
toegevoegd.
Dhr. Broens merkt verder nog op dat hij zeker niet met dit plan zal instemmen vóór er bekend
is hoeveel dat extra zal gaan kosten.
Dhr. Leijzer is het hiermee eens.
Dhr. G. van Kuijk vraagt hoe de leden een oordeel kunnen vellen over dit voorstel als alle
gegevens die het oplevert intern blijven.
De voorzitter antwoordt daarop dat de cijfers tijdens de proefperiode niet bekend gemaakt
gaan worden, maar dat deze na afloop van de proefperiode natuurlijk zullen worden gedeeld
met leden. Als dit systeem daadwerkelijk gebruikt gaat worden dan zal vanaf dan alles te zien
zal zijn via Mijn NSPS.
Dhr. Bausch denkt dat het, kijkend naar de keuringen in Zweden, veel meer tijd zal gaan
kosten tijdens de keuringen. In Zweden worden er, op een topkeuring, 70 pony’s per dag
beoordeeld. Er zullen op kantoor mensen bij moeten komen. Daarom wil dhr. Bausch eerst
alle consequenties bekijken voor er met dit systeem gewerkt gaat worden en vóór het systeem
in stemming gebracht gaat worden.
Dhr. Broens wil eveneens dat de kosten bekend gemaakt worden vóór er met de proef gestart
gaat worden.
Dhr. Molenkamp denkt dat het qua tijd niet langer zal duren als de juryleden daar handigheid
in krijgen. Alleen wordt er in het buitenland maar in één baan gekeurd en in Nederland in
meerdere ringen. Dan zal uiteindelijk het kiezen van de kampioen, i.v.m. de toegekende
punten, mogelijk wat afwijkingen geven.
Dhr. Leijzer zegt daarop dat daarover al is nagedacht. Bij andere Stamboeken is het zelfs al
gebeurd dat een tweede geplaatste merrie uiteindelijk dagkampioen werd.
Dhr. Plender hoort in het land dat het niet begrepen wordt. Men weet niet hoe het werkt. Hij
vraagt ervoor te waken omdat in het land gedacht wordt dat de punten worden toegekend
volgens de plaatsing.
Dhr. Leijzer zegt daarop dat het puntenaantal alleen de premie die wordt toegekend bepaalt.
Dat moet duidelijk naar voren worden gebracht.
Dhr. Plender merkt in dat kader op dat de eerst geplaatste pony uit de ene rubriek minder
punten kan hebben dan het kopnummer van de volgende rubriek.
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Dhr. Leijzer beaamt dat dit kan.
Dhr. Welling stelt voor om, als er wordt overgegaan naar een ander systeem, dat digitaal te
doen en de juryleden onafhankelijk van elkaar punten te laten geven.
Dhr. Leijzer antwoordt daarop dat hierover al eens is gesproken binnen het HB. Mogelijk gaat
dat in de toekomst gebeuren.
Dhr. Leijzer dankt de aanwezigen voor de aandacht en voor de vragen.
Na afloop wordt dhr. Leijzer bedankt voor de presentatie met een bos bloemen.
3.

Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van:
Dhr. H. Oude Engberink, dhr. A. Zandee, dhr. L. Alderkamp, dhr. W. Bergs, drs. H.J.M.
Schutte, dhr. H. Gaasbeek, dhr. F. Vrielink, dhr. W.F.J. ten Dam, mevr. L. ten Dam, dhr. J.
Elfering, F. Hogeweij, dhr. J. Heldens, mevr. C. Vriens, dhr. M. van Remunt
Verder deelt de voorzitter mee dat er ten opzichte van de in De Shetland Pony gepubliceerde
concept agenda veranderingen zijn in de agendapunten 7, 7b, 8c, 9a en 9b.
Bij de desbetreffende agendapunten zal de voorzitter een korte toelichting geven op de
veranderingen.
Daarnaast zijn in de definitieve agenda bij de voorstellen het advies van de LAR opgenomen,
deze zal de voorzitter bij de betreffende agenda punten ook noemen.
Er zijn geen ingekomen stukken.
4.

Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen

Om als commissie voor het tellen van de stemmen te fungeren zijn bereid gevonden dhr. A.
Dijkstra, dhr. Chr. Meulendijks en dhr. W. Spekhorst. Deze commissie wordt aangevuld met
mevr. M. Luesink.
Mevr. S. Smeets is bereid gevonden de interruptiemicrofoon te hanteren.
5.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29 april 2017

Naar aanleiding van het verslag merkt de voorzitter het volgende op:
De pijpomvang van merries kent verschillende beoordelingsmomenten; in het voorjaar bij de
stamboekopname en in de zomer bij de premiekeuring. Tijdens deze momenten kan de
pijpomvang goed beoordeeld worden omdat de dieren hun voorjaars of zomer beharing
hebben. Hengsten worden alleen maar in de winter getoond en die beharing kan een goede
beoordeling van de pijpomvang hinderen, dit kan leiden tot overschatting maar ook tot
onderschatting. Om die reden wordt de pijpomvang van hengsten wel en van merries niet
gemeten.
Hoe we het NSPS kunnen managen met vrijwilligers zonder deze te overvragen is zeker
onderwerp van gesprek geweest binnen het HB. Ons stamboek draait op vele vrijwilligers,
mensen die zich belangeloos inzetten voor ons NSPS. Vele handen maken immers licht werk,
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maar helaas is het zo dat het steeds moeilijker is om vrijwilligers te vinden waardoor de
belasting voor de huidige vrijwilliger toeneemt. Nieuwe vormen om vrijwilligers te vinden en
binden zijn daarom noodzakelijk en zullen het komende jaar worden onderzocht door het HB.
Aangaande het traject van LAR naar Ledenraad is het tijdpad aangepast. Het onderwerp zal
tijdens de LAR-vergadering van maart 2018 weer op de agenda komen. Voor die tijd kan een
commissielid bij de fokvereniging uitgenodigd worden voor een toelichting. In De Shetland
Pony zal een publicatie verschijnen en in de ALV van het najaar 2018 zal een presentatie
verzorgd worden. De planning is dat in de ALV van voorjaar 2019 een voorstel ter stemming
zal worden ingebracht.
Op de vraag of er nog iemand vragen of opmerkingen heeft over het verslag zowel
inhoudelijk als tekstueel reageert niemand.
Daarmee kan het verslag definitief worden vastgesteld.
6.

Voorstellen

Het hoofdbestuur is gestart met het kritisch doornemen van de statuten en reglementen en
daar waar nodig voorstellen tot aanpassing te doen.
Het bestuur heeft nu het huishoudelijk regelement beoordeeld en doet onderstaande
voorstellen tot aanpassing om een aantal redenen:
* De huidige werkwijze c.q. structuur in lijn te laten zijn met het huishoudelijk reglement;
* Hiaten in het huishoudelijk reglement op te vullen;
* Mogelijk maken van drie jaarlijkse herbenoeming van de veterinair adviseur zonder limiet;
* In lijn brengen van herbenoeming Commissie van Beroep met het reglement van de
Commissie van Beroep
Voor wat betreft de aanpassing in artikel 4 aangaande de leeftijd van jeugdleden is dit
geruime tijd geleden al afgestemd in de ALV maar om welke reden dan ook niet aangepast in
het huishoudelijk reglement. Het HB heeft gemeend daarom dit reeds geaccordeerde besluit
wel te vermelden bij deze reeks van aanpassingen.
Op 26 oktober jl. is dit voorstel voorzien van een positief advies door de Leden Advies Raad
De voorzitter vraagt of er iemand behoefte heeft aan volledige voorlezing van de artikelen of
dat er wordt toegestaan om een samenvatting te geven. Hierop volgt geen reactie.
Daarna vraagt de voorzitter of er nog iemand vragen en/of opmerkingen heeft. Maar er heeft
niemand iets te vragen
De voorzitter stelt voor om alle artikelen in een keer per handopsteking in stemming te
brengen. Daarmee kan iedereen akkoord gaan.
a.

Voorstel tot aanpassing huishoudelijk reglement

Het hoofdbestuur stelt voor om Artikel 1, lid 2 te wijzigen in:
Het NSPS is erkend door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Het NSPS beschouwt
de Shetland Pony Studbook Society in Groot Brittannië als moederstamboek.
Het hoofbestuur stelt voor om Artikel 4, lid 1 te wijzigen in:
Het NSPS kent de navolgende categorieën van leden:
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a. leden: leden die op 1 januari 25 jaar en ouder zijn;
b. jeugdleden: leden die op 1 januari nog geen 25 jaar zijn
Het hoofbestuur stelt voor om Artikel 7, lid 6 te wijzigen in:
Elke benoeming in enige functie in het NSPS en in de fokverenigingen geschiedt voor de duur
van drie jaar. De benoemde kan in die functie aansluitend twee maal voor een periode van
drie jaar worden herbenoemd tot een maximale periode van negen jaar. Nadien kan de
betrokkene eerst weer in die functie worden benoemd nadat een periode van drie jaar na zijn
laatste benoemingsperiode is verstreken. In afwijking van hetgeen in de voorgaande twee
volzinnen is geregeld kunnen leden van het bestuur van een fokvereniging, leden van de
Commissie van Beroep en de veterinair adviseur zonder limiet telkens voor een periode van
drie jaar worden (her)benoemd.
Het hoofdbestuur stelt voor om Artikel 9, lid 2 aan te vullen met:
In afwijking van het in artikel 7 lid 6 bepaalde kunnen leden van bovengenoemde commissies
voor onbepaalde tijd telkens voor drie jaar worden herbenoemd
Het hoofdbestuur stelt voor om artikel 12, lid 1 te wijzigen in:
De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 18
van de Statuten.
Het huidige huishoudelijk reglement voorziet niet in de benoeming en herbenoeming van
paspoortconsulenten. Het bestuur stelt dan ook voor om het huishoudelijk reglement uit te
breiden met:
Paspoortconsultenten
1. Het hoofdbestuur benoemt de paspoortconsulenten
2. In afwijking van het in artikel 7 lid 6 bepaalde kunnen paspoortconsulenten voor
onbepaalde tijd telkens voor drie jaar worden herbenoemd
Het huidige huishoudelijk reglement van de vereniging vindt u op de website onder de tab
Informatie en is vandaar te downloaden. Degenen die niet van de website gebruik maken en
het huishoudelijk reglement op papier willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij het
stamboekkantoor waarna toezending zal volgen.
Op 26 oktober jl. zijn deze voorstellen voorzien van een positief advies door de Leden Advies
Raad
De voorzitter stelt voor om alle artikelen en één keer in stemming te brengen bij
handopsteken.
Uitslag van de stemming: Tegen het voorstel: 0, blanco stemmen: 0
De voorstellen zijn hiermee met unanieme stemmen aangenomen.
De aanpassingen zullen in de diverse reglementen worden doorgevoerd.
b.

Voorstel tot aanpassing statuten artikel 25

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.
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Naar aanleiding van de opmerkingen in de voorjaarsvergadering doet het bestuur het volgende
voorstel tot wijziging van artikel 25, lid 8
Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een
gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die
het hoogste respectievelijk het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij
de tweede stemming de stemmen, dan beslist het lot. Indien bij de eerste stemming de
stemmen staken wordt een tweede stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat die bij de
tweede stemming de meerderheid haalt of door loting na een tweede stemming is
aangewezen.
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 26 oktober jl. is dit voorstel voorzien van een positief advies door de Leden Advies Raad
Inclusief de machtigingen kunnen er 139 stemmen worden uitgebracht.
Uitslag van de stemming:
Aanpassing art. 25 van de statuten

Vóór 129, tegen 9 en blanco 1 stem

Het voorstel is hiermee aangenomen.
De aanpassingen zullen in de statuten worden doorgevoerd
7.

Benoemingen en verkiezingen

Tussentijds aftredend door veranderde werkomstandigheden is Dhr. A. Dibbits te Horssen.
Daarmee komt binnen het Hoofdbestuur de portefeuille Sport & Recreatie beschikbaar.
Samen met de Commissie Werving & Selectie van de LAR zal het hoofdbestuur zich
inspannen om voor deze portefeuille zo spoedig mogelijk een kandidaat voor te dragen.
Vanwege zijn werkzaamheden is ook vandaag dhr. Dibbits niet aanwezig.
Het HB zal op passende wijze afscheid nemen van dhr. Dibbits en zorgen dat hij de bloemen
krijgt.
a.

Voordracht inzake benoeming van een lid van de kascontrolecommissie

Door de verkiezing van dhr. J. Jansma als penningmeester in de voorjaars ALV is er een
vacante positie binnen de kascontrolecommissie.
Het hoofdbestuur draagt voor de vrijkomende positie in de kascontrolecommissie voor de
statutaire periode van 3 jaar voor ter benoeming:
dhr. F. Vrielink te Bathmen.
Dhr. Vrielink kon helaas niet persoonlijk aanwezig zijn, maar heeft zijn motivatie toelichting
schriftelijk gestuurd met de volgende tekst die de voorzitter voorleest:
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Omdat niet iedereen mij zal kennen, wil ik mij graag even aan u voorstellen. Ik ben Frits
Vrielink, 68 jaar, getrouwd en woonachtig in Bathmen, een plaatsje aan de A1 bij Deventer.
Wij hebben al zo’n 30 jaar Shetland pony’s. Onze eerste 2 drachtige merries en de stalnaam
“Stal Salland” hebben wij overgenomen van mijn schoonvader toen hij ernstig ziek werd.
In 2003 hebben wij een boerderij met enkele hectares grond gekocht. Hierdoor kregen wij de
mogelijkheid om samen met onze zoon Arno “Stal Salland” uit te bouwen tot wat het nu is,
een vossenstal met in de winter 15 tot 20 pony’s en in de zomer ongeveer 10 meer.
Ik ben administratief geschoold. Na mijn MULO + middenstandsdiploma ben ik aan het werk
gegaan. In de avonduren heb ik daarna Praktijk Diploma Boekhouden, MBA en SPD
gestudeerd, later aangevuld met diverse managementtrainingen in binnen- en buitenland. Na
diverse administratieve functies ben ik benoemd tot financial controller, eerst van een bedrijf
in Deventer, later ook voor de Europese zustervestigingen. De laatste 5 jaar van mijn
loopbaan was ik als General Manager verantwoordelijk voor dit Deventer bedrijf, de laatste 3
jaar nog uitgebreid met ook de Europese vestigingen.
Na mijn pensionering op 62 jarige leeftijd ben ik een aantal jaren voorzitter geweest van de
Shetland pony fokvereniging West Overijssel en Flevoland. Nadat ik in mei jl. 2 keer kort
achter elkaar getroffen werd door een herseninfarct ben ik gestopt met het voorzitterschap. Na
enkele maanden van intensieve therapie kan ik stellen dat ik goed hersteld ben. Toen ik door
het hoofdbestuur gevraagd werd voor deze functie hoefde ik dan ook niet lang na te denken.
Ik denk dat ik met mijn ervaring een steentje bij kan dragen in het goed laten functioneren van
onze mooie vereniging.
Uitslag van de stemming: Dhr. F. Vrieling uit Bathmen 138 stemmen vóór en 1 tegen.
Dhr. Vrielink is hiermee gekozen als lid van de kascontrolecommissie voor een periode van 3
jaar.
b.

Voordracht inzake (her)benoeming van een lid van de Foktechnische
commissie

In agendapunt 7b heeft een tekstuele wijziging ten opzichte van de in De Shetland Pony
gepubliceerde agenda plaatsgevonden. Dhr. Van Asch wordt niet op voordracht maar op
voorspraak van de Bond van Hengstenhouders voorgedragen.
Binnen de Foktechnische commissie is reglementair aftredend en niet herbenoembaar
dhr. M.T.A. Kramp.
Het hoofdbestuur draagt op voorspraak van de Bond van Shetland Hengstenhouders voor de
statutaire periode van 3 jaar voor ter benoeming: dhr. A.C. van Asch te IJzendoorn.
Binnen de Foktechnische commissie is reglementair aftredend en herbenoembaar
dhr. P. Bonants.
Het hoofdbestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen:
dhr. P. Bonants te Smakt.
Uitslag van de stemming:
Dhr. A.C. van Asch te IJzendoorn
Dhr. P. Bonants te Smakt

Vóór 104, tegen 31 en blanco 4
Vóór 115, tegen 21 en blanco 3
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Zowel dhr. van Asch als dhr. Bonants zijn gekozen als lid van de Foktechnische commissie
voor een periode van 3 jaar
De voorzitter bedankt dhr. Kramp voor zijn inzet tijdens vele jaren voor de FTC. Dhr. Kramp
is het langst zittend lid van de FTC geweest en wordt daarvoor bedankt met een bos bloemen.
c.

Voordracht inzake herbenoeming veterinair adviseur

Het hoofdbestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen: Drs.
H.J.M. Schutte te Wamel.
Uitslag van de stemming:
Dhr. drs. Schutte

Vóór 134, tegen 5

Dhr. drs. Schutte is hiermee verkozen als veterinair adviseur van het NSPS voor een periode
van 3 jaar.
8.

Financiële zaken
a.

Behandeling en vaststelling van de concept Tarievenlijst 2018

De tarievenlijst, inclusief toelichting, is in het oktober nummer van “De Shetland Pony”
afgedrukt. Naar aanleiding van de LAR vergadering van 26 oktober zijn die tarieven, die
voornamelijk contant worden betaald afgerond. Het hoofdbestuur stelt voor de tarievenlijst
vast te stellen overeenkomstig het concept bijgevoegd bij deze agenda.
Op 26 oktober jl. is de tarievenlijst voorzien van een positief advies door de Leden Advies
Raad
Dhr. Jansma geeft een korte toelichting op de concept tarievenlijst.
Begonnen is met de opbouw van de tarievenlijst n.a.v. de mededelingen van de
Belastingdienst dat het BTW percentage verhoogd zal gaan worden. Uiteindelijk is het
percentage voor deze belasting uitgekomen op 21%.
Besloten is om voor het jaar 2018 alleen de tarieven met het belastingtarief te verhogen en
geen verdere aanpassingen in de tarieven door te voeren.
Er zijn slechts enkele tarieven gewijzigd.
Het overnemen van een vastgelegde stalnaam door een familielid is gesteld op € 10,00
Het tarief voor een tussentijdse stamboekopname is niet kostendekkend. Om dit meer in lijn te
brengen met de werkelijke kosten is dit tarief verhoogd naar € 125 incl. 6% omzetbelasting.
De procedurekosten van de Commissie van Beroep zijn verhoogd naar € 195 incl. 6%
omzetbelasting. Enerzijds is de insteek een meer kostendekkend tarief, anderzijds moet het
tarief dusdanig zijn dat de toegankelijkheid blijft gewaarborgd.
Dhr. Kuipers merkt op dat er in het verleden veel strijd is geleverd met de Belastingdienst in
Zutphen omdat daar altijd andere regels golden dan elders. De vraag van dhr. Kuipers is of de
verhoging van het btw-tarief landelijk is?
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De voorzitter vertelt dat dit tarief is vastgesteld. Dit is o.a. ook door de Koepel Fokkerij onder
de aandacht gebracht. Deze instantie is hiermee doende omdat dit tarief voor de paardensector
mogelijk kan worden teruggedraaid naar 8 of 9%.
Dhr. Kuipers is blij dat men ermee bezig is. Het Shetland ras behelst voornamelijk fokkerij
terwijl de andere paardenrassen voornamelijk sport betreffen. Dhr. Kuipers benadrukt
nogmaals dat Zutphen een moeilijk district is voor wat betreft de Belastingdienst.
Dhr. Bos heeft het gehele verhaal over de BTW aangehoord en kan in dit kader vertellen dat
de Landbouwregeling in de BTW per 1 januari 2018 zal komen te vervallen. Aanstaande
dinsdag zal de Tweede Kamer hierover een beslissing nemen.
De tarievenlijst zal bij handopsteking worden vastgesteld.
Uitslag van de stemming: Tegen 0, blanco 0.
De tarievenlijst is hiermee unaniem vastgesteld.
b.

Behandeling en vaststelling van de concept Begroting 2018

De samenvatting van de concept Begroting 2018 is in het oktober nummer van “De Shetland
Pony” afgedrukt.
Degenen die de complete Begroting wensen te ontvangen kunnen een exemplaar aanvragen
bij het stamboekkantoor.
Het hoofdbestuur stelt voor over te gaan tot vaststelling van de begroting 2018
overeenkomstig het neergelegde concept.
Op 26 oktober jl. is dit voorstel voorzien van een positief advies door de Leden Advies Raad
Dhr. Jansma geeft nog enige toelichting.
De opbrengst van de contributie is wat hoger ingeschat.
De dekgelden en de opbrengsten S-opnames en veulenregistraties zullen eveneens wat hoger
zijn. Ook de predicaten en de import en export zal wat meer gaan opleveren.
De registratie overige pony’s, duplicaten en overschrijvingen zijn wat lager ingeschat, evenals
de administratie voor derden en de opbrengst van de rente.
Dhr. Jansma loopt verder de begroting door.
Er zitten weinig verschillen in t.a.v. de begroting voor 2017.
De afdracht aan de Fokverenigingen wordt afgebouwd. De kosten voor het spermaonderzoek
zijn vooraf niet in te schatten.
Zoals de begroting nu gepresenteerd wordt zal er aan het einde een klein overschot zijn.
Dhr. Broens vraagt waarop de meeropbrengst van de contributie is gebaseerd. Zijn er
inmiddels meer leden aangemeld?
Dhr. Jansma legt uit dat het verloop van leden nagenoeg stil is komen te staan. Maar het is
zeker geen natte vinger werk, want het ledental is de laatste tijd wat gegroeid.
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Dhr. Broens vraagt verder of de afdracht aan de Fokverenigingen is gebaseerd op aantallen
leden?
Dit is echter voor alle Fokverenigingen eenzelfde bedrag en niet gebaseerd op ledental.
De penningmeester loopt ook de lastenkant van de begroting door waar ook de verschillen in
de kosten die begroot zijn, niet erg groot zijn.
De voorzitter brengt de vaststelling van de begroting in stemming bij handopsteking.
Uitslag van de stemming: Voor: unaniem, tegen 0 en blanco 0
De begroting is hiermee definitief vastgesteld.
c.

Kantoorpand

In agendapunt 8c heeft een tekstuele wijziging ten opzichte van de in De Shetland Pony
gepubliceerde tarievenlijst plaatsgevonden. Koop van grond is vervangen door huren/kopen
van een pand.
De voorzitter en de penningmeester geven een toelichting over het kantoorpand en de insteek
van het hoofdbestuur met betrekking tot verkoop en huur en/of koop. Er volgt een discussie
over het kantoorpand met als uitkomst dat er een commissie wordt ingesteld die onderzoek
gaat doen naar het huidige pand, naar de eisen voor het personeel en naar de aankoop van een
ander pand.
De voorzitter vraagt of de leden er nog steeds mee akkoord kunnen gaan dat het oude mandaat
van verkoop gehandhaafd blijft.
Uitslag van de stemming:

Tegen 14, blanco 5

Het oude mandaat blijft daarmee gehandhaafd.
De voorzitter zegt toe dat er op korte termijn mensen benaderd zullen gaan worden om zitting
te nemen in de nieuw te vormen commissie.
9.

Voorstellen
a.

Wijziging preferentschap hengsten

In agendapunt 9a heeft een tekstuele wijziging ten opzichte van het in De Shetland Pony
gepubliceerde voorstel plaatsgevonden. In de eerste alinea is “is goedgekeurd” gewijzigd door
“aangewezen met een selectielicentie” en in de tweede alinea is “voldoende spermakwaliteit”
gewijzigd door “voldoet aan de sperma eisen”.
Het Hoofdbestuur komt in overleg met de FTC tot het volgende voorstel:
Als een hengst niet voldoet aan de sperma eisen, telt deze hengst als volgt mee voor het
preferentschap van zijn ouders:
Door de jury aangewezen met een selectielicentie met een 1e premie: 8 punten
Door de jury aangewezen met een selectielicentie met een 2e premie: 6 punten
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Door de jury aangewezen met een selectielicentie met een 3e premie: 2 punten
(Dus op dezelfde wijze als een vrouwelijke nakomeling mee zou tellen).
Alle definitief goedgekeurde hengsten: 17 punten
Selectielicentie met een 1e premie en voldoet aan de sperma eisen: 15 punten
Selectielicentie met een 2e premie en voldoet aan de sperma eisen: 12 punten
Selectielicentie met een 3e premie en voldoet aan de sperma eisen: 10 punten
Het te behalen puntenaantal blijft ongewijzigd:
Voor goedgekeurde zonen tot een minimum van 100 punten, alsmede voor merries en ruinen
gezamenlijk tot een minimum van 150 punten, ofwel
Voor goedgekeurde zonen tot een minimum van 72 punten alsmede voor merries en ruinen
gezamenlijk tot een minimum van 200 punten)
Een hengst kan altijd postuum preferent worden verklaard (ongeacht op welke leeftijd hij dan
is overleden) als hij voldoet aan bovenstaande voorwaarden.
Op 26 oktober jl. is dit voorstel voorzien van een positief advies door de Leden Advies Raad
De voorzitter brengt het punt in stemming bij handopsteking.
Uitslag van de stemming:

Vóór Unaniem, tegen 0, blanco 0

Het voorstel is hiermee aangenomen.
b.

Vervallen (Innovatie keuringen)

De vrije inschrijving voor de premiekeuringen zijn op 26 oktober jl. voorzien van een negatief
advies door de Leden Advies Raad.
Het Hoofdbestuur heeft daarom besloten “Innovatie keuringen” niet meer te agenderen.
Dhr. Molenkamp hoort dat het bestuur dit punt vandaag niet zal agenderen. Komt u er later
nog een keer op terug, is de vraag van dhr. Molenkamp?
De voorzitter zegt daarop dat het HB het advies van de LAR ter harte heeft genomen en
besloten heeft het voorstel nu terug te nemen.
Dhr. Mehagnoul is erop tegen om een negatief advies van de LAR te volgen en dan maar een
voorstel aan de leden terug te nemen. De LAR is een adviesraad en krijgt op die manier veel
meer macht dan dit gremium behoort te hebben.
De voorzitter geeft hierop weer dat de stemming binnen de LAR dusdanig was om het zo te
doen, maar als u vindt dat we zaken toch in stemming moeten brengen na een negatief advies,
dan kunnen we er toch over vergaderen, zo deelt de voorzitter mede.
Dhr. Mehagnoul zegt daarop dat een agendapunt in stemming brengen weinig tijd vraagt. Bij
dhr. Mehagnoul leeft nu het gevoel dat de LAR op deze manier meer als een Ledenraad gaat
functioneren en daar is hij helemaal op tegen.
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10.

Mededelingen van het Bestuur

Administratie voor andere stamboeken:
In de voorjaarsvergadering hebben wij u bericht dat wij zijn benaderd door een ander
stamboek voor een oriënterend gesprek m.b.t. het voeren van hun administratie. Uit
vervolggesprekken is duidelijk geworden dat er voor beide partijen geen win-win situatie kan
worden gecreëerd, derhalve is het traject gestaakt.
Manifestatie 2017:
De manifestatie commissie en het hoofdbestuur hebben samen de manifestatie 2017
geëvalueerd en overall met een 7,5 beoordeeld. Belangrijkste conclusie is dat het KNHScentrum in Ermelo en het NSPS eigenlijk niet meer bij elkaar passen. Voor een volgende
manifestatie zal naar een alternatieve locatie moeten worden gezocht.
Europese fokkerijverordening:
Op de koepelvergadering van 14 november jongstleden heeft de RVO uitleg gegeven over de
nieuwe Europese fokkerijverordening die op 1 november 2018 in werking treedt. De
verordening is rechtstreeks geldend in Nederland. De fokkerijverordening vervangt de huidige
richtlijnen, deze vervallen per 1 november 2018.
Er leefden vele vragen onder de aanwezige stamboeken welke niet allemaal beantwoord
konden worden door de RVO.
Als stamboek zijn wij zelf verantwoordelijk voor onze erkenning en zullen we dus stappen
moeten ondernemen om ook voor de toekomst aan de erkenningsvoorwaarden te blijven
voldoen.
De RVO ondersteunt de implementatie van deze fokkerijverordening op de volgende wijze:
1.
Informatie over de implementatie op de website van de RVO
2.
Informatie over de wijzigingen per diersoort (eind 2017)
3.
Toelichting over de wijzigingen (eind eerste kwartaal 2018).
Er komt een informatieavond waarvoor uw bestuur zich al heeft aangemeld.
4.
Informatie over aandachtspunten fokprogramma (eerste kwartaal 2018)
Een van de veranderingen is dat de erkenning van een organisatie wordt losgekoppeld van de
goedkeuring van het fokprogramma. Voorwaarde voor een erkenning van een stamboek is een
goedgekeurd fokprogramma. Om ons te ondersteunen inventariseert de RVO de belangrijkste
aandachtspunten voor ons fokprogramma op basis van de bij hun bekende informatie.
5.
Terugkoppeling jaarrapportage (2e en 3e kwartaal 2018)
Voor 1 juni 2018 dient de jaarrapportage over 2017 te worden ingediend. Naast deze reguliere
jaarrapportage dient ook aanvullende informatie over het fokprogramma te worden ingediend.
De RVO beoordeelt dan of het NSPS voldoet aan de nieuwe verordening. De bevindingen
worden in de zomer van 2018 teruggekoppeld aan het NSPS. Wij kunnen indien noodzakelijk
dan nog de laatste voorbereidingen treffen voor 1 november 2018.
Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang van dit proces en de mogelijke
consequenties voor het NSPS via De Shetland Pony en de website.
Hengstenkeuring:
Tijdens de voorjaars ALV is aangeven dat het bestuur samen met de organisatie commissie
kijkt naar mogelijkheden om de hengstenkeuring een impuls te geven. Als start zijn de
volgende wijzigingen doorgevoerd:
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1.
De indeling van de hal is gewijzigd. De tribune aan de achterzijde van de baan zal
worden verplaatst naar de vooropstelling van de hengsten. De vooropstelling van de hengsten
zal worden verplaatst naar het strodorp. Het strodorp zal worden verplaatst naar de achterzijde
van de baan. Met deze indeling kunnen de hengsten rustiger in de vooropstelling staan en
zullen ze minder hinder hebben van een warme hal en luide muziek. Tevens wordt het geheel
compacter, sfeervoller en het strodorp toegankelijker.
2.
De jury zal een toelichting geven bij de kampioenen en de reservekampioenen
3.
Er komt een kampioenschap best dravende hengst. Een speciaal daarvoor aangewezen
jury zal op vrijdag en zaterdag hengsten uitnodigen om deel te nemen aan dit kampioenschap
waarin er een jury- en een publiekswinnaar wordt gekozen.
Het betreft een uitnodiging en dus geen verplichting om mee te doen.
Voor de duidelijkheid willen wij u nog even wijzen op de routing bij de veterinaire inspectie
van de jonge hengsten in december.
Een hengst welke veterinair niet acceptabel is (mond, ogen en knieën) wordt gemeten en
aansluitend direct lineair gescoord. De hengst hoeft dus niet meer in de keuringsbaan te
verschijnen.
Een hengst waarvan de testikels niet aan de eisen voldoen blijft in het veulenboek.
Een hengst die ziek of kreupel is wordt doorverwezen naar de nakeuring.
Hengsten die veterinair acceptabel zijn worden gemeten en verschijnen in de keuringsbaan
waar ze lineair worden gescoord door de stamboekinspecteur. Indien gewenst kan de
voorzitter van de hengstenjury in overleg gaan met de stamboekinspecteur. Dit overleg vindt
alleen plaats op initiatief van de voorzitter van de hengstenjury.
Op 7 en 9 december a.s. zullen de voorkeuringsdagen plaatsvinden voor jonge, voor het eerst
te keuren hengsten. Op donderdag de mini- en kleine maat en op zaterdag de midden- en grote
maat.
De premiekeuring voor hengsten vindt plaats op 5 en 6 januari.
Alle dagen vinden plaats bij Manege Bartels, Boetelerveldweg 7, 8106 RC te Mariënheem.
Tijdens de keuringsdagen wordt entreegeld geheven bij de ingang van de manege. €5,00 p.p.
en kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree.
Tijdens de keuringsdagen worden aan de deelnemers en medewerkers polsbandjes verstrekt.
Deze moeten zichtbaar gedragen worden!
S-opname: De stamboekopname-inspectie en veterinaire keuring is verplicht voor alle
hengsten die nog niet in het stamboek zijn opgenomen. Hengsten die reeds in het stamboek
zijn opgenomen worden doorgestuurd voor de veterinaire controle indien zij in aanmerking
komen voor een tweede bezichtiging.
Vanaf 6.30 uur worden de hengsten op catalogusvolgorde verwacht bij het veterinaire team
voor een totale veterinaire beoordeling. Aansluitend volgt de hoogtemeting door de inspecteur
en zullen er haren getrokken worden t.b.v. DNA-onderzoek.
De veterinaire inspectie en hoogtemeting zal plaatsvinden op de gebruikelijke locatie achter
de stalling.
De lineaire score zal vanaf 9.30 uur in de baan plaatsvinden, waarbij de hengst ook een
beoordeling krijgt voor type en beweging. Tegelijkertijd zal de keuringscommissie bepalen of
de hengst in aanmerking komt voor de 2e bezichtiging. Hiermee wordt een vlottere doorloop
van de totale stamboekopname- inspectie gerealiseerd.
Zowel de voorbrengers als de begeleiders van de hengsten dienen in het wit gekleed te zijn;
dit geldt voor alle bezichtigingen.
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Alleen zwepen met normaal klaptouw zonder toevoegingen zijn toegestaan.
U wordt dringend verzocht rekening te houden met het welzijn van de hengsten zowel voor,
maar vooral ook ná afloop van de keuring en daarbij de regelgeving voor bijv. het transport van
dieren in acht te nemen.
Het NSPS is te gast bij Manege Bartels! Het beleid van de manege is dat er een rookverbod
geldt voor de totale accommodatie inclusief de stallen, dit geldt dus ook tijdens onze
hengstenkeuringen. De medewerkers van de manege zullen zorgen dat buiten bij de ingang
een rokersruimte wordt gecreëerd.
In verband met de horecavergunning van sportkantines wordt er géén sterk alcoholische drank
meer geschonken. Daarnaast willen we erop wijzen dat het niet de bedoeling is om uw eigen
etenswaar te nuttigen in de kantinefaciliteiten van de manege.
We zoeken nog enkele vrijwilligers die op donderdagmiddag 4 januari mee kunnen en willen
helpen bij de opbouw van de ringen. Reden hiervoor is dat de manege op de dag ervoor nog in
gebruik is voor de Sallandse ruiterdagen en dus een hele korte omschakelperiode heeft.
Geprobeerd zal worden om de nieuwe indeling van de hal ook voor de decemberkeuring in
orde te krijgen. Via de website zullen de leden op de hoogte worden gehouden.
Stand van zaken fokplannen:
Na de fokkersavonden is de FTC een keer bij elkaar geweest en aansluitend aan deze
ledenvergadering is er weer een bijeenkomst.
Op de fokkersavonden werden de plannen aan u uitgelegd en op de LAR-vergadering zijn
deze ook aan bod geweest. Op de fokkersavonden werd u al verteld dat de fokplannen niet “in
cement gegoten” waren. De plannen zullen, door hetgeen werd aangedragen op de
fokkersavonden en via uw LAR-afgevaardigde, hier en daar nog wat worden aangescherpt.
Hoe en wat precies is nu nog niet bekend; maar bij het versoepelde plan zullen ook oudere
dieren meegenomen gaan worden. Zodra deze plannen concreet zijn, zullen deze op de
website gepubliceerd worden. Het blijft de bedoeling om in de voorjaarsvergadering deze
plannen in stemming te brengen.
Portefeuille Sport & Recreatie:
Door het tussentijds aftreden van dhr. Dibbits is de portefeuille Sport & Recreatie vacant. De
portefeuille zal ad-interim door de voorzitter worden waargenomen.
Vrijwilligers:
Zoals eerder tijdens deze vergadering genoemd draait ons stamboek op vele vrijwilligers die
zich op diverse wijze inzetten voor ons NSPS. Graag zou het bestuur haar grote waardering
voor deze vrijwilligers willen uitspreken en dit met een luid applaus ondersteunen.
11.
Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen
besluiten, voor zover van toepassing, in reglementen vast te leggen
De leden gaan hiermee unaniem akkoord.
De voorzitter heeft nog wat nadere mededelingen
Het heeft de voorkeur van het HB om de in de vergadering genoemde bedragen betreffende de
aan- en verkoop van het pand, niet in de openbare notulen te noemen. Het zou tot
ondermijning van onze eigen positie kunnen leiden.
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In dat kader vraagt de voorzitter of de leden ermee akkoord kunnen gaan dat de bedragen niet
worden genoemd. De voorzitter vraagt hiervoor bij handopsteking de mening kenbaar te
maken.
Uitslag van de stemming:

Vóór het voorstel

Unaniem, tegen 0 en blanco 0

Het voorstel om de bedragen niet te noemen is hiermee aangenomen
Waarschijnlijk is het al bij de leden opgevallen dat het hengstenboek nog niet is ontvangen.
Door een aantal veranderingen die in Equis moesten worden doorgevoerd is er iets misgegaan
bij de postuum definitief goedgekeurde hengsten. Deze zijn niet allemaal goed meegenomen.
De eerste digitale druk is inmiddels ontvangen en wordt in de aanstaande week gecontroleerd.
Daarna zal het hengstenboek snel op papier beschikbaar zijn.
De belofte wordt gedaan dat volgend jaar het betreffende boek eerder op de mat zal liggen. De
secretaris geeft aan dat de intentie is om dit vóór de zomervakantie rond te hebben.
Door de wijzigingen die in Equis zijn doorgevoerd zijn de huidige inloggegevens niet meer
actueel. Mocht het noodzakelijk zijn om in te loggen in Equis, dan kan contact worden
opgenomen met het NSPS.
Tijdens het gezamenlijk overleg in januari zullen de secretarissen nader worden geïnformeerd
over de nieuwe manier van inloggen en worden bijgepraat over de nieuwe toepassingen.
12.

Rondvraag

Dhr. Broens vraagt of er al een evaluatie heeft plaatsgevonden van de Manifestatie
Commissie samen met het HB. Dhr. Broens heeft allerlei geluiden gehoord en vraagt of de
resultaten van de evaluatie openbaar gemaakt kunnen worden.
De voorzitter zal, samen met de commissie, een evaluatieverslag maken en dit openbaar
maken.
Dhr. Termeer vraagt aandacht voor de AVG – de Algemene Verordening Gegevens.
Er moet een beleid worden vastgesteld voor de registratie van privacygegevens van personen.
Daarmee dient vroegtijdig begonnen te worden.
De voorzitter zegt hierop dat ook via de Koepel Fokkerij dit al onder de aandacht is gebracht.
Het houdt o.m. in dat een eigenaar van een pony niet zonder meer in een catalogus vermeld
mag worden.
De voorzitter bedankt dhr. Termeer voor het onder de aandacht brengen van deze maatregel.
Dhr. Mehagnoul vraagt aan de voorzitter hoelang zij nu deel uitmaakt van het HB?
De voorzitter zegt hierop dat zij nu 7,5 jaar lid is van het HB.
Dhr. Mehagnoul vervolgt. Dus u mag nog 1,5 jaar zitting hebben. Het zou doodzonde zijn als
u over 1,5 jaar het HB gaat verlaten. Sinds u voorzitter bent is de rust teruggekeerd in het HB
en daarom zou het erg jammer zijn als u over 1,5 jaar gaat stoppen.
De voorzitter zegt hierop dat er een statutenwijziging nodig zal zijn om het voorzitterschap
langer te kunnen laten duren.
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Dhr. Mehagnoul vraagt het HB om daar dan naar te willen kijken, tenminste als de voorzitter
zelf ook zin heeft om langer te blijven zitten.
Het voorstel van dhr. Mehagnoul wordt met een applaus ondersteund.
De voorzitter bedankt voor de mooie woorden van dhr. Mehagnoul en voor het applaus van de
leden. Er zal een aanpassing van de statuten moeten worden voorbereid.
Dhr. Kuipers is van mening dat het al geregeld is.
Mevr. Scheiberlich echter geeft aan dat de maximale zittingsperiode 9 jaar betreft voor alle
functies binnen het bestuur. Elk bestuurslid moet er minimaal 3 jaar uit voor er een nieuwe
periode van 9 jaar kan ingaan.
Dhr. Bausch is het volkomen met de vorige spreker eens en geeft de voorzitter de
complimenten voor het voortreffelijk leiden van de vergadering.
Dhr. Bausch heeft nog een vraag over het Fokplan. Er zijn drie fokkersavonden geweest, maar
nu komt er vanuit Europa nieuwe regelgeving. Is het wel een goed idee om in het voorjaar te
gaan stemmen over een nieuw Fokplan of kunnen we niet beter wachten op de nieuwe
regelgeving?
De voorzitter dankt dhr. Bausch voor zijn opmerking. Maar om die reden heeft het HB de
twee plannen al laten toetsen. De insteek van het HB is om in het voorjaar voor een nieuw of
aangepast plan te kiezen, maar altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de RVO. Wij
nemen uw opmerking zeker ter harte. Als er een nieuw plan komt zal dat pas van kracht
worden na goedkeuring door de RVO.
Dhr. Welling heeft een vraag n.a.v. een publicatie in De Shetland Pony.
In het blad geeft een van de buitenlandse juryleden een impressie van de keuring.
Dhr. Rendall, afkomstig van de Shetland Eilanden geeft aan dat het beenwerk van onze
pony’s vaak wel beter kon. Voor een groot deel was het beenwerk te lang in de sprong, de
onderarm te kort. Dhr. Rendall vond de manifestatiekampioen een prachtige pony met een
sterk spronggewricht en een bespierd voorbeen met een mooie korte onderarm.
Dhr. Welling is het niet eens met hetgeen dhr. Rendall gezegd heeft, zeker wat betreft het
korte voorbeen. Hij vraagt zich ook af of dhr. Rendall dit zo echt gezegd heeft en zou graag
een rectificatie van dit artikel zien.
Dhr. Molenkamp zegt daarop dat hij de uitleg van dhr. Rendall op papier heeft gekregen en
dit stukje heeft vertaald. Mogelijk is het niet goed vertaald.
Dhr. Welling zegt nogmaals dat hij het totaal niet eens is met wat dhr. Rendall heeft
geschreven. Hij zal zijn stukje en de tekening beschikbaar stellen met de juiste benamingen
erbij.
De voorzitter bedankt dhr. Welling voor zijn opmerkingen.
Dhr. Leijzer wil een aanvulling geven op hetgeen dhr. Mehagnoul en dhr. Bausch heeft
opgemerkt aangaande de voorzitter. Hij is het hier helemaal mee eens en ook de andere leden
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van het HB zouden het heel erg jammer vinden als de voorzitter over 1,5 jaar zou stoppen.
Dhr. Leijzer zou een statutenwijziging toejuichen.
Daarop vraagt dhr. Broens wat dan te doen als we 9 jaar een hele goede penningmeester
hebben?
Hierop wordt niet verder ingegaan, maar de statutenwijziging waarover dhr. Leijzer sprak zou
wel voor alle functies binnen het HB moeten gaan gelden.
13.

Sluiting

De voorzitter bedankt de leden van de stemcommissie voor het telwerk.
Mevr. S. Smeets wordt bedankt voor het handteren van de microfoon bij het stellen van de
vragen.
Verder dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering en zij hoopt
iedereen weer terug te zien tijdens de hengstenkeuring te Mariënheem.
De voorzitter wenst verder iedereen een goede jaarwisseling en tot ziens.

Duiven, december 2017
F. van Remunt (notulist)
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