Bijlage 1

Verslag Ledenadviesraad 25 oktober 2018 te Duiven
In dit verslag zullen afkortingen gebruikt worden. Ledenadviesraad = LAR, Hoofdbestuur van
het NSPS = HB Algemene ledenvergadering = ALV, voorzitter LAR = vz., Hengstenkeuring
= HK.

Aanwezig: Onafhankelijk tijdelijk voorzitter B. Plender.
24 stemgerechtigden Leden:daar waar de stemmen voor een advies niet unaniem zijn zal in deze
notulen de stemming gedetailleerd worden weergegeven middels de afkortingen zoals hieronder
vermeld.

P.L.M.J. Bonants (Limburg/ L), W. van Brouwershaven (Meerkerk e.o./ M), G. van den Brink
(Zuid Holland West/ ZHW), E. Molenkamp-Eysink (Twente/ T), W. van de Put (Noord West
Veluwe/ NWV), J. van Dongen-Dirven (Heusden en Altena/ LHA), J. Damen (Midden
Brabant/ MBr), N. den Hartog (West Betuwe/ WB), H. Hamer (West Overijssel + Flevo/
WOF), F. Schouten (Midden Betuwe/ MB), F. van Schie (Drenthe Zuid/ DZ), N. de Louw
(Oost Brabant/ OBr), R. Molenkamp (IJsselstreek/ IJ), J. Jensma (Friesland/ F), M. Broens
(Maas en Waal/ LMW), H. vd. Broek (Hart van Brabant/ HvB), E. Termeer (Bommelerwaard/
B), A. Voorend (Utrecht/ U), P. Jansen (Over Betuwe/ OB), J. van Kuijk – de Beier (West
Brabant/ WBr), K. van Werven (Oost Veluwe/ OV), P. Feiken (Groningen/ G), S. Horenga
(Westerkwartier/ W), H. Jacobse (Zeeland/ Z),.
HB leden:
A. Dijk-van Delden (vz. NSPS), A.R. Boer, J. Jansma, D. v. Nuland. K. ten Dam
Afwezig: A. Blonk (Noord Holland/ NH), afvaardiging Drenthe Noord/ DN.
Publieke tribune: 2 personen
Notulist: C. Vriens
1.

Opening en vaststellen agenda
Dhr. Plender zal, zoals tijdens de vorige LAR vergadering is besloten als tijdelijk
onafhankelijk voorzitter optreden. Om diezelfde reden is dhr Molenkamp tijdelijk tot het
presidium toegetreden.
De vz. opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, enkele LAR leden
zijn nog niet gearriveerd door drukte in het verkeer.
De vz. wil graag toevoegen aan de agenda punt 16a, aanpassing statuten LAR. Dit
punt zal besloten besproken worden.

2.

Presentielijst
De afmeldingen worden doorgenomen. Voor fokvereniging Drenthe Noord is nog
geen nieuwe LAR afgevaardigde gekozen. Voor fokvereniging Friesland is vandaag
het reservelid aanwezig omdat dhr. Plender optreedt als vz. Binnen de fokvereniging
Meerkerk e.o. heeft een wisseling van LAR lid en reserve LAR lid plaatsgevonden.

3.

Mededelingen/ingekomen stukken
Er zijn twee ingekomen stukken.
Vz. leest de brief voor die dhr. Poppelaars aan de LAR heeft gezonden waarin hij
kenbaar maakt te zullen stoppen als LAR afgevaardigde van fokvereniging Hart van
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Brabant. Daarnaast heeft hij binnen de fokvereniging ook zijn bestuursfunctie neer
gelegd.
Dhr. Jacobs heeft een brief aan het presidium gestuurd en maakt binnen de
vergadering zelf de inhoud kenbaar. Hij zal vandaag voor de laatste keer als LAR
afgevaardigden optreden voor fokvereniging Zeeland.
4.

5.

Verslag vergadering 14 juni 2018 Duiven
Is via de mail al door iedereen voorzien van feedback en wordt op dit moment met
dankzegging aan de notulist vastgesteld.
Als opmerking wordt nog geplaatst dat in de notulen de verkeerde datum bij de vorige
notulen wordt genoemd.
Naar aanleiding van de notulen worden nog enkele punten aangehaald.
In de vorige vergadering werd vermeld dat het veterinaire protocol nog niet zou
gelden tijdens de aankomende HK. Dit is niet correct. Wanneer tijdens de
aankomende ALV een wijziging zal plaats vinden aan het veterinaire protocol zal dit
gelden bij de aankomende HK. De keuringsvoorwaarde van het HK, waarvan iedere
inzender kennis heeft genomen, geven de mogelijkheid daartoe.
Stemrecht jeugdleden is door het HB nagezocht in statuten en reglementen. Er staat
vermeld dat iedere meerderjarig stemrecht heeft. Dit is dus los te zien van de
leeftijdsgrens voor jeugdleden.
Er wordt opgemerkt dat dit soort punten op de actiepuntenlijst vermeld dienen te
worden, zoals tijdens de vorige vergadering al is aangegeven. Besloten wordt dat
naast de actiepuntenlijst zoals deze binnen de LAR gebruikt wordt, om
bespreekpunten vanuit de achterban aan de orde te stellen, ook een besluitenlijst van
de vergadering gemaakt zal worden. In de besluitenlijst dienen naast de actie ook de
actiehouder en een tijdsopdracht vermeld te worden.
Concept tarievenlijst 2019
Dhr. Jansma geeft aan dat een toelichting op dit punt niet nodig is omdat er reeds
een toelichting op de tarieven is beschreven in de stukken.
Er wordt ruimte geboden voor vragen en opmerkingen.
-

-

-

Er wordt gekozen voor een indexering van de tarieven. Hoe komt het dat er dan
tav de contributie een andere methodiek wordt gehanteerd die resulteert in een
toename van 2,5 % bij de leden en 5% bij leden Jong NSPS?
Het tarief thuiskeuring wordt besproken als afschrikwekkend wanneer er sprake is
van bijv. droes. De angst bestaat dat leden ziektes onder de dieren gaan
verzwijgen, met alle gevolgen van dien. Er is begrip voor de demotivatie van
thuiskeuringen, maar het moet niet een verspreiding van ziektes in de hand gaan
werken.
Er wordt een voorstel tot latere discussie gedaan om eens rigoureus ( + €10,--) de
contributie te verhogen om zo financieel makkelijker te kunnen opereren.
Zo ook de bijdrage voor het manifestatiefonds, dit is een promotie voor het
stamboek dus zou daar geld in gestoken moeten worden.
Gemist wordt op de tarievenlijst de €0,-- bedragen voor preferente hengsten en
superpreferente merries.

HB reageert dat de €0,-- zullen worden opgenomen, het punt contributie% en
thuiskeuring nog zal worden bekeken. Over een rigoureuze contributieverhoging is
binnen het HB al gesproken, maar er is in deze tarievenlijst niet voor gekozen deze
door te voeren.
De LAR doet een dringende oproep aan het HB om de financiële visie steeds aan te
blijven passen aan het tijdsbeeld om zo toekomstbestendig te kunnen blijven.
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Conclusie: De LAR geeft een unaniem positief advies op de concept tarieven 2019
met de dringende oproep zoals hierboven verwoord.
6.

Concept begroting 2019
Dhr. Jansma geeft aan dat een toelichting op dit punt niet nodig is.
Er wordt ruimte geboden voor vragen en opmerkingen.
-

-

Er wordt gesproken over de afdracht aan de fokverengingen. Dat deze vervalt
staat niet ter discussie, maar wel de manier waarop het verwoord wordt in de
stukken. Daarnaast is de communicatie rondom het vervallen van de afdracht
gemist, het zou passend zijn geweest als de secretarissen een schrijven hadden
ontvangen alvorens de begroting werd gepresenteerd.
Registratie overige pony’s lijkt wederom een hoge inschatting, de vraag is of het
een reëel beeld geeft. Zodra de cijfers niet gehaald worden zal het een gat in de
begroting slaan.
T.a.v. nieuwe leden lijkt het ook een te positieve aanname.

Dhr. Jansma geeft aan dat de cijfers zoals opgenomen in de begroting zijn gebaseerd
op cijfers van de afgelopen jaren.
Conclusie: De LAR geeft een unaniem positief advies op de concept begroting 2019
7.

Stamboekkantoor
Mw. Dijk – van Delden geeft aan dat het HB voornemens is een tijdelijke medewerker
in te zetten om achterstallig werk te verrichten en de ruimte te geven aan de
secretaris een analyse uit te voeren hoe de dienstverlening in de toekomst vorm
gegeven moet worden. Mw. Dijk – van Delden geeft aan dat voor hiervoor maximaal
€ 25000,-- gebruikt zal worden.
Enkele aanwezigen zijn van mening dat de genoemde termijn van een jaar als lang
klinkt en dat ook er twijfels zijn of het op deze manier wel afdoende zal zijn.
Desgevraagd kan het HB geen antwoord geven op de verhouding van wegwerk
achterstand en inzet van gelden voor visieontwikkeling. Uitgebreid wordt stilgestaan
bij de financiële middelen uit de verzuimverzekering.
Opgemerkt wordt dat er best een achterstand in werkzaamheden kan bestaan, maar
dat de leden in de dienstverlening daar niets van merken. Vraag is dus hoe groot het
probleem is.
Uitgebreide discussie vindt plaats naar aanleiding van deze toelichting.
Het HB dient eerst een veel bredere visie te ontwikkelen; de organisatie in dat kader
toekomstgericht breder in beeld te brengen.
Tevens uitdrukkelijk, in afwijking van het voorstel, wordt door de LAR de eis gesteld
dat het om een maximum bedrag van 25.000,-- gaat wat absoluut niet ten laste van
de Algemene Reserve gebracht mag worden, maar zichtbaar ten laste van de
exploitatiebegroting gebracht moet worden.
Mw. Dijk – van Delden geeft aan dat maximaal € 25000,-- gebruikt zal worden.
Er wordt gestemd over het voorstel maximaal € 25000,-- in de begroting op te nemen
voor het plan, geen lange termijn verplichtingen aan te gaan en de onkosten apart op
te nemen onder het kopje personele kosten.
Conclusie: De LAR geeft een unaniem positief advies op dit voorstel.

8.

Kantoorpand
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Dhr. Jansma geeft een toelichting waarin hij aangeeft dat het pand langere tijd te
koop staat, er enkele bezichtigingen geweest zijn en er één bod is uitgebracht. Dit
bod is niet geaccepteerd omdat het onder de norm lag die door de ALV is
vastgesteld.
Verzoek op dit moment is om een akkoord te krijgen om gelden die geïnd worden ook
in te zetten voor een nieuw pand. Door het op deze manier aan de ALV voor te
leggen krijgen HB en huisvestingscommissie meer ruimte om slagvaardig te kunnen
handelen. Dhr. Broens vult als commissie lid aan dat de intentie bestaat om geld over
te houden.
Er wordt door de aanwezigen gevraagd of er al een onderzoek is gedaan naar kosten
van een nieuwe locatie. Of huren geen optie zou zijn en of onderzocht zou kunnen
worden huisvesting te zoeken bij andere stamboeken.
HB reageert dat huren geen optie is, de beschikbare gelden zouden daarmee
verdampen. De intentie is om niet het volledige bedrag te gebruiken voor
herinvestering, verwachting is €50.000,-- over te houden.
Conclusie: De LAR geeft een positief advies op het voorstel waarbij WBr blanco stemt
en ZHW negatief stemt.
9.

Aanpassing keuringreglement artikel 11 lid C3
Er wordt opgemerkt dat de tekst niet helemaal helder is, vraag is nl of het voor iedere
hengst geldt. Tevens wordt verzocht de oude tekst mee te publiceren zodat iedereen
ziet wat de verandering is.
Door een van de aanwezigen wordt er een onrechtvaardigheid tov de merries ervaren
in dit voorstel.
HB reageert dat er enkel een verandering is in de leeftijd en dat verder gehandeld
wordt zoals jaren te voren.
Conclusie: De LAR geeft een positief advies op het voorstel waarbij ZHW blanco
stemt en LMW negatief stemt.

10.

Aanpassingen keuringsreglement m.b.t. sperma onderzoek
Er worden vragen en opmerkingen geplaatst waar het HB direct op reageert.
Er is onduidelijk wat de consequenties zijn. Mw. Van Nuland geeft aan dat de
commissie resultaten van andere stamboeken heeft betrokken in het voorstel.
Er worden aantallen gemist in het voorstel. Mw. Van Nuland geeft aan dat deze
gepubliceerd zijn in de Shetlander maart 2016 en dat er tijdens de ALV een
presentatie door de commissie zal worden gegeven waar ook de technische vragen
gesteld kunnen worden.
De factor leeftijd wordt gemist in de resultaten. En er wordt gesteld dat we de regels
wel aan kunnen passen, maar is daarmee duidelijk hoe het komt dat de kwaliteit van
sperma achteruit gaat?
Er worden argumenten en onderbouwing gemist voor de versoepeling van het
reglement en men is van mening dat het selectiecriterium te veel wordt losgelaten.
Tevens wil men weten wat de vermelde gegevens precies zeggen en hoe ze die
gegevens als fokker moeten interpreteren. Dat wordt gemist in het voorstel.
Gevraagd wordt naar publicatie via Mijn NSPS. Mw. Van Nuland zegt toe te
onderzoeken of dit mogelijk is. Door één van de aanwezigen wordt de objectiviteit van
de commissie ter discussie gesteld.
Er wordt gestemd over het voorstel, men is verdeeld
Positief stemmen: L, NWV, WB, WOF, MB, DZ, M
Negatief stemmen: ZHW, LHA, OBr, IJ, F, LMW, HvB, B, OB, WBr, U, G, W, Z
Blanco stemmen: OV, T, MBr
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Conclusie: De LAR geeft een negatief advies op het voorstel
11.

Aanpassingen keuringsreglement mbt veterinaire protocol aangaande cataract
Dhr. VD Brink geeft een toelichting vanuit de commissie. Hij merkt op dat het
toegevoegde schema niet helemaal helder is en zal op verzoek van het HB hierover
contact leggen met dhr. Schutte.
Door de aanwezigen wordt de vraag gesteld hoe vaak cataract voor komt en of het
voorstel wel noodzakelijk is. Men vermoedt dat een eigenaar van een merrie niet gaat
handelen naar het voorstel, maar de merrie uit de fokkerij verdwijnt.
Er wordt de vraag gesteld of de opdracht eigenlijk niet simpeler kan zijn, nl. of we
handelen conform het EU protocol.
Eerst wordt gestemd of het voorstel alleen dient te handelen conform EU protocol of
dat er meer onderzoek dient te worden gedaan.
Er wordt gestemd over het voorstel te handelen conform EU protocol, men is
verdeeld
Blanco stemmen: B, MBr, ZHW, LMW
Alle overigen stemmen positief
Er wordt gestemd over het voorliggend voorstel, men is verdeeld
Positief stemmen: U, Z, L, WB
Negatief stemmen: M, T, NWV, LHA, WOF, DZ, OBr, IJ, LMW, HvB, B, OB, W
Blanco stemmen: ZHW, MBr, G, F, OV, WBr, MB
Conclusie: De LAR geeft een positief advies op het voorstel te handelen conform EU
protocol, maar is negatief tav voorliggend voorstel.

12.

Aanpassing keuringsreglement artikel 6, lid 2 b
Mw. Dijk – van Delden licht toe dat op dit moment de HK herkeuringscommissie
argumenten vanuit de HK jury te horen krijgt alvorens de herkeuring uit te voeren. Het
voorstel is de HK herkeuringscommissie alleen de rapportage die ook de eigenaar
krijgt te verstrekken.
De meerderheid van de aanwezigen is van mening dat de HK herkeuringscommissie
zo blanco mogelijk moet zijn, maar de realiteit is natuurlijk wel dat de juryleden praten
over hun bevindingen vanuit een stukje collegialiteit.
Er wordt gestemd over het voorstel, men is verdeeld
Positief stemmen: G, LVH,B, M, L, OB, U
Negatief stemmen: Z, WB, LMW, HvB, WOF, T, ZHW
Blanco stemmen: IJ, OBr, MBr, DZ, MB, F, NWV, WBr, OV, W
Conclusie: De LAR geeft een blanco advies op het voorstel

13.

Concept agenda ALV 24 november 2018
Het merendeel van de agenda punten op de conceptagenda ALV zijn als losse
punten in deze vergadering aan de orde geweest,
Het HB zegt toe de agenda n.a.v. deze vergadering nogmaals tekstueel door te
nemen en aan te passen.

14.

Commissie Postcode grenzen
Dhr. Den Hartog neemt namens de commissie het woord. De commissie is nog niet
bij elkaar gekomen omdat er nog gegevens gemist worden die aan het
stamboekkantoor zijn opgevraagd. Er ontstaat discussie over de manier waarop de
gevraagde gegevens beschikbaar gesteld kunnen worden. Afgesproken wordt dat
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Mw. Ten Dam kijkt of het kantoor de gegevens kan verstrekken dan wel dat zij een
mail stuurt aan de secretarissen van de fokverenigingen om de gegevens aan de
commissie te verstrekken.
Doordat dhr. Poppelaars geen zitting meer heeft in de LAR wordt zijn positie in de
commissie opgevuld door dhr. Brouwershaven.
Vz verzoekt de commissie ruim voor de volgende LAR vergadering de stand van
zaken door te geven zodat het presidium het punt op de agenda kan opvoeren.
15.

Commissie werving & selectie
Dhr. Den Hartog neemt namens de commissie het woord. Er worden gesprekken
gevoerd voor de functie voorzitter NSPS. Er is nog geen sprake van een beschikbare
kandidaat.
De functie van ambtelijk secretaris is een aangelegenheid van het HB en ligt derhalve
niet bij de commissie W&S.

16.

Actiepuntenlijst
Actie 1 Wildcard NK. Portefeuille houder HB zou het bespreekbaar maken bij
juryleden, maar is dit vergeten. Derhalve blijft het op de actielijst staan.
Actie 2 komt te vervallen

16a.

Aanpassen statuten LAR
Vz. vraagt de aanwezigen op de publieke tribune om de zaal te verlaten.
Er is nog geen nieuwe onafhankelijk voorzitter gevonden. Tevens is gebleken dat er
enkele punten in de statuten staan die het lastig maken een onafhankelijk voorzitter
te vinden.
Er worden wat standpunten uitgewisseld.
Besloten wordt dat de voorzitter van buiten de LAR mag komen en andere functies
binnen het NSPS kan hebben muv HB lid en lid van Commissie van Beroep.
In het daglicht van de statuten wordt ook gesproken over de publieke tribune.
Besloten wordt de formulering mbt besloten vergaderen in de statuten niet aan te
passen.

17.

Rondvraag
Mw. Van Kuijk vraagt of er een protocol is over hoe te handelen bij droes. HB geeft
aan dat er geen protocol is maar er in De Shetlander wel een stuk gepubliceerd gaat
worden wat mogelijk handvaten geeft.
Dhr. Termeer doet namens zijn fokvereniging het voorstel kampioenschappen op de
PK vorm te geven zoals tijdens het NK. Hij zal zorgen voor een uitwerking van het
voorstel, het punt wordt dan opgenomen op de actielijst.
Dhr. de Louw geeft aan dat binnen zijn fokvereniging mensen zich hebben gestoord
aan het feit dat er tijdens het HK op de tribune gerookt wordt en tijdens het NK er
weer aanjagers waren die niet in het wit gekleed waren.
Dhr. Jacobse bedankt alle aanwezigen voor de fijne samenwerking tijdens zijn LAR
afvaardiging.
Vz. heeft nog de mededeling dat Dhr. Theo van Elst is overleden. Dhr. V. Elst heeft
lang zitting gehad in de LAR en er zal daarom namens de LAR een condoleance
gestuurd worden naar de nabestaanden.

18.

Sluiting
Vz. bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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Besluitenlijst
Besluitnr
181001
181002
181003

181004
181005
181006

181007
181008

Besluit
Opnemen besluitenlijst onderaan notulen LAR
Tarievenlijst opnieuw bekijken mbt punten €0,- tarieven, contributie Jong NSPS, thuiskeuring
Contact opnemen met dhr. Schutte ivm
onduidelijkheid schema veterinair protocol
cataract
Agenda ALV tekstueel aanpassen nav LAR
vergadering
Voorstel Bommelerwaard op papier zetten mbt
aanpassing kampioenschap
Wanneer voorstel Bommelerwaard binnen
komt opnemen op actielijst
Voorstel aanpassen statuten voor werving
voorzitter LAR
Condoleance naar nabestaande dhr. vd Elst

Actiehouder
Mw. Vriens
Dhr. Jansma

Gereed voor
01-11-2018
01-11-2018

Dhr. vd Brink

10-11-2018

Mw. Ten
Dam
Dhr. Termeer

01-11-2018

Mw. Van
DongenDirven
Dhr.
Molenkamp
Mw. Van
DongenDirven

Voltooid

01-11-2018
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