Algemene ledenvergadering NSPS
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS
op zaterdag 24 november 2018 vanaf 10.30 uur in een zaal van Van der Valk Hotel Duiven,
Impuls 2, 6921 RK Duiven
Agenda
1. Opening
2. Presentatie: Spermakwaliteit….. en dan? door dhr. P. de Vries
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen
5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 5 mei 2018
De tekst van het verslag is gepubliceerd op de website van het NSPS onder de tab
stamboekinformatie en is vandaar te downloaden. 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.
6. Voorstellen
a. Voorstel tot aanpassingen keuringsreglement m.b.t. sperma onderzoek
Het hoofdbestuur stelt voor, op voorspraak van de FTC, de voorwaarden voor het
sperma onderzoek met ingang van de Hengstenkeuring 2019 aan te passen conform het
advies van de adviescommissie spermakwaliteitsnormen van het NSPS:
De resultaten van het spermaonderzoek dienen te voldoen aan alle drie van de
volgende parameters:
- een percentage van tenminste 30 voor de beweeglijkheid van zaadcellen.
- een percentage van tenminste 30 voor de morfologie(bouw) van de zaadcellen.
- een waarde van tenminste 600 TNB voor een zaadsprong.
Indien deze waarden niet tenminste worden behaald wordt de spermakwaliteit als
“ongewenst” betiteld. De hengsten die de kwalificatie “ongewenst” verkrijgen op
grond van hun spermarapport worden niet uitgesloten van de fokkerij, doch de
beslissing tot gebruik van de hengst wordt overgelaten aan de merriehouder.
De volledige tekst van het advies is gepubliceerd op de website van het NSPS onder de
tab stamboekinformatie en is vandaar te downloaden. Degenen die niet van de website
gebruik maken en het advies op papier willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij
het stamboekkantoor waarna toezending zal volgen.
Op 25 oktober besproken in de LAR en voorzien van een negatief advies.

b. Voorstel tot aanpassing keuringsreglement
Het hoofdbestuur stelt voor, op voorspraak van de FTC, om Artikel 11, lid C3:
Op basis van de kenmerken type en beweging kunnen aan een hengst die voor de
stamboekopname inspectie c.q. hengstenkeuring wordt aangeboden twee
verdienpunten voor het preferentschap van de moeder worden toegekend.
te vervangen door:
Indien een hengst als twenter niet heeft deelgenomen aan een premiekeuring en
daarna op de hengstenkeuring in stamboek categorie A of B wordt opgenomen (dus
ook voor hengsten ouder dan 3 jaar) worden hem 2 verdienpunten toegekend.
Op 25 oktober besproken in de LAR en voorzien van een positief advies.

c. Voorstel tot aanpassing keuringsreglement m.b.t. cataract.
Het hoofdbestuur stelt voor, op voorspraak van de FTC, het keuringsreglement met
ingang van de Hengstenkeuring 2019 aan te passen conform het advies van de cataractcommissie:
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
cataract probleem kunnen worden doorverwezen naar een oogspecialist voor nader
onderzoek.
Hengsten die tot de fokkerij worden toegelaten dienen bij verdenking van cataract
verplicht te worden onderzocht in de Universiteitskliniek voor Paarden te Utrecht en
merries kunnen op vrijwillige basis aldaar ook worden aangeboden voor onderzoek.
Alle gegevens verkregen bij stamboekopnames en onderzoeken in Utrecht dienen te
worden vastgelegd om op termijn in een relatiediagram te worden geïmplementeerd.
Na verloop van uiterlijk 10 jaar dienen de gegevens te worden geëvalueerd om
oorzaken, gevolgen en mogelijke erfelijke verbanden vast te kunnen stellen.
Op 25 oktober besproken in de LAR en voorzien van een negatief advies.
De LAR geeft een positief advies op het voorstel te handelen conform EU protocol:
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
cataract probleem kunnen worden doorverwezen naar een oogspecialist voor nader
onderzoek.
De volledige tekst van het advies is gepubliceerd op de website van het NSPS onder de
tab stamboekinformatie en is vandaar te downloaden. Degenen die niet van de website
gebruik maken en het advies op papier willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij
het stamboekkantoor waarna toezending zal volgen.

d. Voorstel tot aanpassing keuringsreglement
Het hoofdbestuur stelt voor, om artikel 6, lid 2 b)
De hengstenherkeuringscommissie wordt in kennis gesteld van de argumenten van de
Hengstenkeuringscommissie die hebben geleid tot het niet goedkeuren van de hengst.
te vervangen door
De hengstenherkeuringscommissie ontvangt de rapportage van de
hengstenkeuringscommissie die aan de eigenaar van de hengst beschikbaar is gesteld.
Op 25 oktober besproken in de LAR en voorzien van een blanco advies.
7. Benoemingen en verkiezingen
a. Voordracht inzake herbenoeming van een lid van de kascontrolecommissie
Binnen de kascontrolecommissie is reglementair aftredend en herbenoembaar dhr. K Arts.
Het hoofdbestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen dhr.
K. Arts te Macharen.
b. Voordracht inzake herbenoeming van een lid van de Foktechnische commissie
Binnen de foktechnische commissie is reglementair aftredend en herbenoembaar
dhr. C.V.J. Hilhorst.
Het bestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen
dhr. C.V.J. Hilhorst te Amersfoort.
c. Voordracht inzake herbenoeming van een lid van de Commissie van Beroep
Binnen de commissie van beroep is reglementair aftredend en herbenoembaar
dhr. A.R. Zandee.
Het bestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen
dhr. A.R. Zandee te Schalkwijk.

8. Financiële zaken
a. Behandeling en vaststelling van de concept Tarievenlijst 2019
De tarievenlijst, inclusief toelichting, is in het oktober nummer van “De Shetland Pony”
afgedrukt.
Naar aanleiding van de LAR vergadering van 25 oktober is de contributie verhoging voor Jong
NSPS leden aangepast en is een nultarief voor het preferentschap van hengsten en het
superpreferentschap van merries opgenomen. Het hoofdbestuur stelt voor de tarievenlijst
vast te stellen overeenkomstig het concept bijgevoegd bij deze agenda.
Op 25 oktober jl. voorzien van een positief advies door de Leden Advies Raad.
b. Behandeling en vaststelling van de concept Begroting 2019
De samenvatting van de concept Begroting 2019 is in het oktober nummer van “De Shetland
Pony” afgedrukt.
Op 25 oktober jl. voorzien van een positief advies door de Leden Advies Raad.
Stamboekkantoor:
Al geruime tijd is de werkbelasting op het stamboekkantoor, mede vanwege de langdurige
ziekte van een van de kantoormedewerkers, dusdanig hoog dat de stamboeksecretaris
genoodzaakt is zich voornamelijk met uitvoerende in plaats van manager taken bezig te
houden. Om deze situatie te doorbreken stelt het bestuur voor om tot 31 december 2019
een additionele kantoormedewerker aan te stellen voor 20 uur per week, zodat de
stamboeksecretaris zich meer kan richten op haar manager taken en een toekomstvisie voor
het stamboekkantoor kan opstellen. Deze toekomstvisie zal dan op de algemene
ledenvergadering van november 2019 worden gepresenteerd.
Het bestuur stelt voor om deze additionele tijdelijke stamboekmedewerker te financieren uit
de algemene reserves.
Op 25 oktober jl. voorzien van een positief advies door de Leden Advies Raad mits
opgenomen in de begroting voor 2019.
Naar aanleiding van de LAR vergadering van 25 oktober is de begroting aangepast. Het
hoofdbestuur stelt voor de begroting 2019 vast te stellen overeenkomstig het concept welke
u kunt vinden in “Mijn NSPS” onder de rechter kolom “Veel gevraagd”.
Degenen die geen gebruik kunnen maken van Mijn NSPS en de begroting wensen te
ontvangen kunnen een exemplaar aanvragen bij het stamboekkantoor.
Het hoofdbestuur stelt voor over te gaan tot vaststelling van de begroting 2019
overeenkomstig het concept in “Mijn NSPS”

c. Stamboekkantoor
Vervallen, agendapunt wordt meegenomen in de Begroting voor 2019.
d. Kantoorpand
In de Algemene Ledenvergadering van 25-11-2017 is besloten, dat het huidige kantoorpand
aan het adres Nieuwstad 89 te Zutphen niet meer voldoet aan de eisen. Daarom is toen
besloten, dat het pand mocht worden verkocht voor een door de vergadering genoemd
minimaal bedrag.
Door Uw bestuur zijn inmiddels de nodige stappen ondernomen om tot deze verkoop over
te gaan. Het pand is inmiddels via makelaar Ten Hag te koop aangeboden voor € 439.000,-kosten koper. Inmiddels zijn er een aantal bezichtigingen geweest door geïnteresseerden.
Tijdens de eerdergenoemde Algemene Ledenvergadering is door ons bestuur, met
instemming van de leden, de adviescommissie “HUISVESTING” ingesteld. Deze commissie
gaat advies geven over een aan te kopen pand.
Teneinde adequaat te kunnen handelen bij een eventuele aankoop is het noodzakelijk dat
het bestuur toestemming van de leden krijgt om volledig te kunnen beschikken over de
gelden die ontvangen worden uit de verkoop van het huidige pand.
Het bestuur stelt U dan ook voor om toestemming te verlenen om het nettobedrag dat uit
de verkoop van het huidige pand wordt gegenereerd te kunnen bestemmen en gebruiken
voor de aanschaf, aanpassing en inrichting van het aan te kopen pand.
Het is overigens niet de intentie van de Commissie Huisvesting en het bestuur om het gehele
nettobedrag van de opbrengst van het pand te investeren.
Op 25 oktober jl. voorzien van een positief advies door de Leden Advies Raad.

9. Mededelingen van het Bestuur
10. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen besluiten,
voorzover van toepassing, in reglementen vast te leggen
11. Rondvraag

12. 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.

