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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET  

NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK  

OP ZATERDAG 4 MEI 2019 

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. 

 

De Brexit houdt de gemoederen flink bezig, het uitstel tot 31 oktober maakt dat er 

nu schijnbaar even een adempauze is. Zeker is echter dat indien de Brexit 

doorgaat, hetzij hard hetzij met een deal, dit gevolgen gaat hebben voor de 

paardenhouderij in Nederland. Zoals bijvoorbeeld handel met en transport van en 

naar Engeland. Maar natuurlijk ook voor stamboeken met hun moeder in Engeland. 

Omdat pony’s zeker geen prioriteit zijn in de regelgeving komt er waarschijnlijk na 

een Brexit nog een overgangsperiode, maar belangrijk is dat we inzake onze 

Engelse moeder hier een vinger aan de pols en wellicht zelfs een vinger in de pap 

houden. Uw bestuur zal op de eerstkomende koepelvergadering en ISPC-

vergadering wederom dit onderwerp ter sprake brengen.  

 

Op de laatstgehouden ISPC-vergadering spraken de dochterstamboeken zich bij 

meerderheid overigens nog uit voor het behoud van Engeland als 

moederstamboek, maar de vraag is of dit überhaupt een optie is. 

 

Ik zit hier met gemengde gevoelens, wetende dat dit mijn laatste vergadering 

achter de bestuurstafel van het NSPS is. Een stamboek waar ik trots op ben. Een 

prachtige en diverse vereniging met betrekking tot de persoonlijke opvattingen van 

de leden. Maar met in ieder geval één ding gemeen dat ons allen bindt; de liefde 

voor de Shetland Pony! En zolang we dat in het oog houden en elkaars mening 

respecteren blijven we die prachtige vereniging. 

 

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 daarop, ervan uitgaande dat iedereen naar Duiven is 

gekomen met de intentie om samen vooruit te gaan, de wens uit dat het vandaag 

een constructieve en gezellige vergadering mag worden.  

 

Met deze woorden verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 
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2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Berichten van verhindering zijn ontvangen van: 

Dhr. J. Heldens te Beesel, dhr. R. Mantingh te Vries en dhr. A. v.d. Veen te Zutphen. 

 

De voorzitter deelt verder mee dat er, ten opzichte van de in De Shetland Pony 

gepubliceerde concept agenda, veranderingen zijn in agendapunt 5b, 5c, en 5d. 

Bij de desbetreffende agendapunten zal de voorzitter een toelichting geven op de 

veranderingen. 

 

Agendapunt 9, terugkoppeling van de uitspraak commissie van beroep 

aangaande hengstenkeuring 2019 is toegevoegd aan de agenda. 

 

Daarnaast zijn in de definitieve agenda bij de voorstellen het advies van de LAR 

opgenomen. Deze adviezen zullen bij de betreffende agendapunten ook 

genoemd worden.  

 

In afwijking van de agenda stelt de voorzitter voor om agendapunt 9 direct na 

agendapunt 4 te behandelen. 

De aanwezigen kunnen zich hierin vinden. 

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

 

3. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen 

 

Het bestuur stelt voor om drie stemcommissies te benoemen. 

 

Voorgesteld wordt om, in alfabetische volgorde, te benoemen: 

Dhr. C. Gubbels, mevr. H. Hogenbirk, dhr. H. Klaassens, mevr. N. Lubbe, dhr. H. 

Slofstra, dhr. R. v.d. Ven, dhr. G. van Wychen. 

 

Zij zullen worden bijgestaan door de dames van kantoor mevr. A. Groothuis en 

mevr. M. Luesink. 

 

En mevr. L. Kramp is bereid gevonden om de interruptiemicrofoon te hanteren. 

 

 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 November 2018 

 

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 wilden 

ontvangen konden dit kenbaar maken bij het stamboekkantoor waarna toezending 

zou plaatsvinden. 

 

Naar aanleiding van het verslag heeft de voorzitter de volgende opmerkingen: 

 

- Onder agendapunt 8 staat een tussenrapportage met betrekking tot het 

stamboekkantoor geagendeerd. 
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- De organisatiecommissie HK heeft geen mogelijkheden gezien om het 

Nederlands Kampioenschap dekhengsten te verrijden in de pauze van de 

hengstenkeuring. 

 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, zowel inhoudelijk als tekstueel, op de notulen. 

Het verslag kan daarom ongewijzigd worden vastgesteld. 

 

De voorzitter bedankt de notulist voor de zeer correcte weergave en verklaart de 

notulen met een hamerslag voor definitief vastgesteld. 

 

9.  Terugkoppeling uitspraak Commissie van Beroep aangaande  

hengstenkeuring 2019. 

 

De voorzitter leest, in een samenvatting, uitspraak van de Commissie van Beroep 

voor, door woordelijk de tekst van de uitspraak bij het geschil, de beoordeling en 

het advies voor te lezen. 

 

Het geschil: 

De inzet van het geschil is de wijze van keuren tijdens de jonge hengstenkeuring van 

het NSPS op 6 en 8 december 2018. 

 

Beoordeling: 

De Commissie heeft alle argumenten die in de stukken en tijdens de mondelinge 

behandeling zijn aangevoerd in overweging genomen en komt tot het volgende 

oordeel.  

 

Het gaat in deze zaak om artikel 6e van het Keuringsreglement. Deze bepaling luidt 

als volgt: 

De reserveleden komen in functie wanneer een lid van de (her)keuringscommissie 

door omstandigheden niet beschikbaar is dan wel vanwege betrokkenheid (fokker, 

(mede)eigenaar of huurder) bij een voorgebrachte hengst moet terugtreden uit de 

keuringsbaan. Het reservelid beoordeelt in laatstbedoeld geval, als lid van de 

(her)keuringscommissie, de gehele rubriek waarin de betreffende hengst wordt 

voorgebracht, inclusief de plaatsingsvolgorde binnen de betreffende rubriek. 

 

Doel van deze bepaling is het vermijden van belangenverstrengeling en van de 

schijn van belangenverstrengeling. Dat zijn twee noodzakelijke voorwaarden 

waaraan voldaan zal moeten worden, de eerste om daadwerkelijk een eerlijke 

jurering mogelijk te maken en de tweede om ervoor te zorgen dat bij de leden van 

het NSPS het vertrouwen in een eerlijke jurering kan blijven bestaan.  

 

Voor het door het Bestuur gemaakte onderscheid tussen enerzijds de keuring van 

een groep, waarbij plaatsingsvolgorde niet speelt en anderzijds de keuring van een 

rubriek, waarbij plaatsingsvolgorde wel speelt, laat deze bepaling, naar het oordeel 

van de Commissie van Beroep, geen ruimte.  

 

De tekst en de strekking van artikel 6e van het Keuringsreglement brengen naar het 

oordeel van de Commissie van Beroep mee, dat een jurylid dat als fokker, 

(mede)eigenaar of huurder betrokkenheid heeft bij een voorgebrachte hengst, 
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moet terugtreden uit de keuringsbaan. Dat jurylid dient dan vervangen te worden 

door een reservelid en dat reservelid beoordeelt dan, als lid van de 

(her)keuringscommissie, de gehele rubriek c.q. d gehele groep waarin de 

betreffende hengst wordt voorgebracht, in voorkomend geval inclusief de 

plaatsingsvolgorde binnen de betreffende rubriek.  

 

Naar het oordeel van de Commissie van Beroep is in voldoende mate komen vast 

te staan dat tijdens de jonge hengstenkeuring op 6 en 8 december 2018 is gekeurd 

op een wijze die niet in overeenstemming is met de tekst en de strekking van artikel 

6e van het Keuringsreglement, zoals hiervoor beschreven.  

 

De Commissie van Beroep geeft daarmee alleen een oordeel over de wijze van 

totstandkoming van de genomen keuringsbeslissingen en uitdrukkelijk niet over de 

inhoud van de genomen keuringsbeslissingen.  

Bij de maatregelen die de Commissie van Beroep kan opleggen behoort niet het 

vernietigen van een keuringsbeslissing of het ongedaan maken van een keuring.  

De Commissie van beroep ziet wel aanleiding voor het uitbrengen van de 

hiernavolgende aanbevelingen aan het Bestuur.  

 

Advies  

De Commissie van Beroep beveelt het Bestuur aan om te waarborgen dat bij alle 

keuringen artikel 6e van het Keuringsreglement wordt toegepast, op de wijze zoals 

hiervoor beschreven. Om niet alleen daadwerkelijke belangenverstrengeling, maar 

ook de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan, is strikte naleving van 

artikel 6e van het Keuringsreglement zoals hiervoor beschreven essentieel.  

 

Om strikte naleving van artikel 6e van het Keuringsreglement, zoals hiervoor 

beschreven, mogelijk te maken, beveelt de Commissie van Beroep het Bestuur aan 

om te zorgen voor een jurykorps dat zodanig is samengesteld dat er een zo klein 

mogelijke kans ontstaat op betrokkenheid van een jurylid bij een voorgebrachte 

hengst.  

Voorts beveelt de Commissie van Beroep het Bestuur aan om te zorgen voor de 

beschikbaarheid van voldoende reserveleden. 

 

Het bestuur van het NSPS biedt haar oprechte excuses aan de leden aan voor het 

niet naleven van de reglementen tijdens de hengstenkeuring van 6 en 8 december 

jl.  

 

Het bestuur zal erop toezien dat vanaf nu artikel 6e strikt wordt nageleefd op de 

wijze omschreven door de commissie van beroep. Daarbij zal zij tevens op de 

najaarsvergadering een voorstel doen om reglementair vast te leggen: 

a) dat bij de voorbespreking van de jonge hengsten, dan wel bij de bespreking 

op de hengstenkeuring zelf, een jurylid met betrokkenheid de ruimte verlaat; 

b) een duidelijke en eenduidige omschrijving van betrokkenheid zodat daar 

nooit ruimte voor discussie kan zijn. 

 

Daarnaast heeft het bestuur aangaande de hengstenkeuring het volgende 

uitvoeringsbesluit genomen. Naast de door de ALV benoemde hengstenjury en 

reserve juryleden benoemt het hoofdbestuur een aantal extra reservejuryleden die 
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indien noodzakelijk kunnen worden ingezet tijdens de hengstenkeuring. Dit 

uitvoeringsbesluit zal in lijn met artikel 27.5 van de statuten op de 

najaarsvergadering ter bekrachtiging worden aangeboden. 

Op deze wijze ontstaat een pool van juryleden waaruit geput kan worden als extra 

reserve jury voor de hengstenkeuring.  

 

Voorts zal het bestuur de gehele hengstenkeuring onder de loep nemen om te 

beoordelen of daarnaast nog andere aanpassingen wenselijk zijn. Indien dit het 

geval is worden deze op de najaarsvergadering geagendeerd. 

 

Naar aanleiding van de uitspraak van de commissie van beroep heeft de 

portefeuillehouder dhr. Leijzer contact opgenomen met de juryleden die vandaag 

ter verkiezing staan als hengstenkeuring jurylid om hun de strikte naleving van artikel 

6e mede te delen. Alle vijf juryleden hebben aangegeven zich hieraan te 

conformeren. 

 

Naar aanleiding van de uitleg van de voorzitter vraagt dhr. Bausch het woord.  

Hij deelt mee deze kwestie aanhangig gemaakt te hebben bij de Commissie van 

Beroep. De reglementen zijn overtreden en het bestuur stelt, later in de vergadering, 

voor om een van de betreffende juryleden gewoon herkiesbaar te stellen. Dat is 

een kwalijke zaak, vindt dhr. Bausch en zo ook dat juryleden meepraten over hun 

eigen hengst en de hengst ook zelf mee keuren. 

  

Dhr. Bausch adviseert het HB om te besluiten de twee juryleden voor de 

hengstenjury terug te nemen en geeft aan dat hij van mening is dat het een fout 

van het HB is dat deze mensen kandidaat gesteld zijn als jurylid voor de 

hengstenkeuring. Aan het bestuur stelt dhr. Bausch voor om de verkiezing voor 

jurylid voor de hengstenkeuringsjury uit te stellen tot het najaar. 

  

De voorzitter zegt daarop dat de jury gekeurd heeft zoals afgestemd was met het 

hoofdbestuur. Zij is van mening dat niet de juryleden dit aangerekend moet worden.  

  

Dhr. Leijzer geeft aan dat beide heren destijds met grote meerderheid door de 

leden bij de ALV gekozen. 

  

De betreffende juryleden geven aan dat zij niet hebben meegesproken over hun 

eigen hengst(en). 

  

Er volgt een welles-nietes discussie, waarbij diverse mensen van alles wordt 

verweten en waarbij zaken worden genoemd die niet allemaal even netjes zijn. 

  

Er wordt opgemerkt dat de hengstenkeuring eigenlijk nooit anders is gegaan dan in 

het voorbije jaar. Dus dan is het al jaren verkeerd gedaan. Het wordt daarom niet 

begrepen waarom dhr. Bausch naar de commissie van beroep is gegaan. De 

voorzitter deelt mee dat elk lid recht heeft om naar de commissie van beroep te 

gaan.  

  

De voorzitter geeft aan dat hoe gekeurd is tijdens de hengstenkeuring van 2019, is 

zo nu blijkt reglementair niet goed geweest. We rijden dus al jaren door rood, 
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daarom gaan we nu er zorg voor dragen dat het in de toekomst anders gedaan 

gaat worden. 

  

Opnieuw wordt er gesproken over betrokkenheid van leden bij de beslissingen die 

genomen zijn. Ook de betrokkenheid van mensen bij de Commissie van Beroep 

wordt naar voren gebracht. 

  

De voorzitter zegt daarop dat zijn het bestuur 100% vertrouwen heeft in de van de 

Commissie van Beroep. De voorzitter van de Commissie is een onafhankelijk jurist die 

niets met de ponywereld van doen heeft en zuiver juridisch naar de zaken kijkt.  

  

Dhr. Broens geeft aan dat de Commissie van Beroep unaniem van oordeel was dat 

er niet volgens de regels is gekeurd. 

  

Dhr. Damen sluit zich aan bij dhr. Bausch en stelt voor de kandidaatstelling voor een 

lid van de hengstenkeuringsjury uit te stellen tot het najaar. Verder vraagt hij het 

bestuur het advies van de Commissie van Beroep goed te volgen. 

  

Dhr. Mehagnoul vindt het onbetamelijk dat er gevraagd wordt om uit te leggen hoe 

de stemming binnen de Commissie van Beroep is verlopen. Dat is niet openbaar. 

  

Nadat er opnieuw heftig wordt gediscussieerde, vraagt dhr. Vrielink het woord. Hij 

vindt dat de gehele discussie een zeer incorrecte discussie aan het worden is die 

wel erg persoonlijk wordt gevoerd nu.  De Commissie van Beroep heeft 

geconstateerd dat er niet volgens de reglementen is gekeurd en het hoofdbestuur 

heeft erkend dat zij fouten hebben gemaakt door de regelementen niet te volgen. 

Het is niet correct zoals sommige sprekers hier met modder gooien en het is 

geenszins van nu om koppen te laten rollen. Het hoofdbestuur heeft aangeven 

goede stappen te gaan nemen om dit voor de toekomst veilig te stellen. Laten we 

discussie nu sluiten en verder gaan met de voorliggende agenda. 

  

Met deze wijze woorden van dhr. Vrielink wordt de gehele discussie besloten. 

 

 

5. Voorstellen 

 

a. Voorstel aanpassing statuten: 

Het bestuur stelt op voorspraak van het presidium van de LAR voor om artikel 23 als 

volgt te wijzigen: 

 

1. Daartoe door de fokverenigingen benoemde afgevaardigden hebben 

toegang tot de vergadering van de ledenadviesraad. Voorts hebben 

toegang de leden van het hoofdbestuur, leden en adviseurs die door de 

ledenadviesraad zijn uitgenodigd. Fokverenigingsafgevaardigden die 

geschorst zijn, hebben geen stemrecht en/of toegang tot de vergadering 

van de ledenadviesraad. De vergadering van de ledenadviesraad kan 

besloten zijn ingevolge lid 4 van dit artikel.  

2. a)  De vergaderingen van de ledenadviesraad worden geleid door de 

voorzitter. 
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b) Elke afgevaardigde kan zich kandidaat stellen voor de functie van 

voorzitter. Daarnaast kunnen door ten minste drie afgevaardigden 

kandidaten (niet-zijnde een afgevaardigde) voor deze functie worden 

gesteld. 

c) De voorzitter wordt benoemd en ontslagen door de leden van de 

ledenadviesraad bij twee/derde meerderheid van stemmen. Het 

voorzitterschap van de ledenadviesraad is niet verenigbaar met enige 

andere functie binnen het hoofdbestuur en de Commissie van Beroep van 

het NSPS. Indien een afgevaardigde is verkozen tot voorzitter, dan zal door 

de betreffende fokvereniging een nieuwe afgevaardigde en 

reserveafgevaardigde worden gekozen. Na aanvaarding van het 

voorzitterschap van de ledenadviesraad eindigt derhalve de functie als 

fokverenigingsafgevaardigde binnen de ledenadviesraad.  

d). De voorzitter wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Hij is 

tweemaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. Nadat een voorzitter 

aansluitend gedurende negen jaar in functie is geweest, kan hij nadien niet 

eerder wederom tot voorzitter van de ledenadviesraad worden benoemd 

dan nadat een daaropvolgende periode van drie jaar is verstreken. Alsdan is 

het in het eerste en tweede zin bepaalde wederom van toepassing. 

3. Leden die een vergadering van de ledenadviesraad willen bijwonen kunnen 

zich aanmelden bij het bestuur van de fokvereniging waarvan zij lid zijn. Elke 

fokvereniging mag per vergadering van de ledenadviesraad één lid 

aanwijzen die aanwezig mag zijn.  

4. Een vergadering van de ledenadviesraad gaat in een besloten zitting over 

wanneer de voorzitter dit, op verzoek van ten minste drie afgevaardigden, 

besluit. Tot een besloten zitting hebben toegang: de leden van het 

hoofdbestuur, de afgevaardigden en diegenen die door het hoofdbestuur 

en de afgevaardigden worden toegelaten. 

5. Naar aanleiding van wat in een vergadering van de ledenadviesraad is 

behandeld wordt een verslag gemaakt en na goedkeuring daarvan 

gepubliceerd in het verenigingsorgaan en/of op de website van het NSPS, 

tenzij over het behandelde door de voorzitter van de ledenadviesraad 

geheimhouding is opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of 

vertegenwoordigd waren. 

 

Op 28 maart jl. is dit punt besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 

 

Aangezien er geen tekstuele wijziging heeft plaatsgevonden ten opzichte van de in 

De Shetland Pony gepubliceerde agenda vraagt de voorzitter of de leden er mee 

akkoord kunnen gaan dat het voorstel niet wordt voorgelezen. De voorzitter vertelt 

erbij dat de wijziging van het artikel het benoemen van de voorzitter van de 

Ledenadviesraad en de publieke tribune behelst. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

Er zijn 166 leden aanwezig bij de vergadering. Er zijn 93 machtigingen ingeleverd. In 

totaal kunnen er dus 259 stemmen worden uitgebracht 

 

Uitslag van de stemming: 
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185 stemmen vóór 59 stemmen tegen  11 stemmen blanco 

 

De wijziging van de Statuten is hiermee aangenomen 

 

b. Voorstel aanpassing stamboekreglement: 

In agendapunt 5b is een wijzing opgetreden ten opzichte van de in De Shetland 

Pony gepubliceerde agenda. Naar aanleiding van de LAR-vergadering is in de 

vervangende tekst de woorden oktober verwijderd en bij herwaardering kenmerken 

type en beweging op kosten van de eigenaar toegevoegd. 

 

De voorzitter leest het voorstel voor: 

Het bestuur stelt voor om in bijlage II, Protocol voor het meten van de schofthoogte 

van een pony en voor het waarderen van type en beweging, onderstaande tekst: 

Indien de betrokken eigenaar een hermeting van schofthoogte en/of een 

herwaardering van de kenmerken type en beweging en wenst, bestaat hiertoe 

voor merries en ruinen in hetzelfde jaar éénmalig de mogelijkheid, hetzij tijdens de 

landelijke centrale stamboekopname dag, de zgn. veegdag, hetzij tijdens de 

nakeuringsdagen welke op verschillende plaatsen in oktober worden 

georganiseerd. 

 

Te vervangen door: 

Indien de betrokken eigenaar een herwaardering van de kenmerken type en 

beweging wenst, bestaat hiertoe voor merries en ruinen op kosten van de eigenaar 

in hetzelfde jaar éénmalig de mogelijkheid, hetzij tijdens de landelijke centrale 

stamboekopname dag, de zgn. veegdag, hetzij tijdens de nakeuringsdagen welke 

op verschillende plaatsen worden georganiseerd. 

 

Indien de betrokken eigenaar een hermeting van schofthoogte wenst, bestaat 

hiertoe voor merries en ruinen altijd de mogelijkheid om te laten hermeten op 

kosten van de eigenaar: 

In hetzelfde jaar hetzij tijdens de landelijke centrale stamboekopname dag, de zgn. 

veegdag, hetzij tijdens de nakeuringsdagen welke op verschillende plaatsen 

worden georganiseerd. 

In een ander jaar tijdens een reguliere stamboekopname, veegdag of nakeuring 

 

Op 28 maart jl. is dit punt besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 

 

Dhr. Damen wil over het voorstel nog wat zeggen. 

Dit punt is inderdaad besproken in de LAR. Dhr. Damen heeft later het voorstel nog 

eens doorgelezen en geconstateerd dat bij de herbeoordeling van type etc. niet is 

aangegeven wie er opdraait voor de kosten. 

 

De voorzitter merkt op dat dit in de nieuwe tekst wel is toegevoegd. 

 

Er wordt gestemd bij hand op steken 

 

Uitslag van de stemming: 

 

1 stem tegen 0 stemmen blanco  unaniem stemmen vóór 
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Het voorstel is hiermee aangenomen 

 

c. Voorstel aanpassing keuringsreglement: 

In agendapunt 5c is een wijzing opgetreden ten opzichte van de in De Shetland 

Pony gepubliceerde agenda. 

 

Voordat de voorzitter de leden over deze wijziging informeer deel zij het volgende 

mede:  

Ondanks het positieve advies van de LAR heeft het bestuur besloten, naar 

aanleiding van opmerkingen uit de LAR en naar aanleiding van vergelijkbare 

opmerkingen uit de Bond van Hengstenhouders, om het voorstel voor nu terug te 

trekken en met een aangepast voorstel op de najaarsvergadering te komen. 

 

d. Voorstel aanpassing keuringsreglement: 

In agendapunt 5d is een wijzing opgetreden ten opzichte van de in De Shetland 

Pony gepubliceerde agenda met de volgende toevoeging. De zinsnede “voor 

hengsten goedgekeurd tijdens de HK 2012 en later” te wijzigen in “voor hengsten 

goedgekeurd tijdens de HK 2012 t/m HK 2018”. 

 

Het bestuur stelt ter verduidelijking van het keuringsreglement voor om in richtlijnen 

IIa, artikel IV (Licentietermijnen, beoordelings- en beslismomenten), lid a eerste 

beoordelingsfase (voor hengsten goedgekeurd tijdens de HK 2012 en later): 

De zinsnede “voor hengsten goedgekeurd tijdens de HK 2012 en later” te wijzigen in  

“voor hengsten goedgekeurd tijdens de HK 2012 t/m HK 2018”. 

 

Sublid 4: 

Voor hengsten die in hun eerste jaargang 15 veulens tonen en waarbij minimaal 

65% een veulenpremie ontvangt, wordt vrijstelling verleend inzake de procentuele 

eisen met betrekking tot de hierna nog te tonen enters en twenters. Alvorens zij de 

eerste fase kunnen afsluiten dienen zij uiteraard de minimaal vereiste aantallen 

enters en twenters getoond te hebben. 

De laatste zin te vervangen door: 

 

Alvorens zij de eerste fase kunnen afsluiten dienen zij uiteraard de minimaal vereiste 

aantallen enters (7) en twenters (4) getoond te hebben. 

 

Sublid 7: 

Voor hengsten die in twee jaargangen 15 veulens hebben laten zien met een 

premiebeeld van minimaal 65%. In het tweede jaar zijn er dan ook al enters 

getoond, waarbij aan de procentuele eis van 60% van de getoonde merrieveulens 

uit het eerste jaar moet zijn voldaan. Deze hengsten worden vrijgesteld van de 

procentuele verplichting met betrekking tot de te tonen twenters. Deze hengsten 

kunnen hun eerste fase afsluiten nadat het vereiste aantal enters (7) en twenters (4) 

is getoond. 

De een na laatste zin te vervangen door: 

 

Deze hengsten worden vrijgesteld van de procentuele verplichting met betrekking 

tot de te tonen enters en twenters. 
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Op 28 maart jl. is dit punt besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 

 

Er wordt gestemd bij hand op steken 

 

Uitslag van de stemming: 

 

0 stemmen tegen 0 stemmen blanco  unaniem stemmen vóór  

 

Het voorstel is hiermee aangenomen 

 

6. Benoemingen en/of verkiezingen. 

 

a. Verkiezing leden van het HB 

Reglementaire aftredend en niet herkiesbaar is Mw. A.M. Dijk- van Delden.  

In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie van de LAR heeft het 

bestuur Dhr. P.C.J. Collignon bereid gevonden als voorzitter 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. P.C. J. Collignon te Hoevelaken.  

 

Dhr. Collignon zal nu zijn kandidatuur toelichten. 

 

Beste mensen,  

 

Het was op een mooie zomerdag in september verleden jaar toen ik samen met 

mijn dochter Paola bij Herman en Dorien Wouters en de dochters was. Tijdens het 

kopje koffie werd er uitgebreid gesproken over het stamboek. Hierbij kwam de zorg 

naar voren wie Anna Marie zou kunnen opvolgen. De betrokkenheid en 

bezorgdheid hebben mij aangegrepen. Ik ben erover na gaan denken en heb mij 

serieus de vraag gesteld is dat wat voor mij? 

 

Ik heb met veel mensen gepraat en gekeken of ik het kon en leuk zou vinden. 

Daarbij heb ik ook ervaringen met eerdere kandidaten de revue laten passeren. 

Uiteindelijk heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb een gesprek gehad 

met de kandidaatscommissie. Hierbij heb ik uitdrukkelijk aangegeven dat er ook 

voor mij maar 24 uur in een dag zitten. We hebben toen afgesproken een tijdje mee 

te lopen met het HB.  De kennis en kunde die ik daar heb ervaren waren voor mij 

het laatste duwtje om mij beschikbaar te stellen.  

 

Wie ben ik? Mijn naam is Peter Collignon en fok samen met mijn dochter al 20 jaar 

shetlanders. Eerst puur voor de fun. Later, toen onze eerste Shetlander Olivia was 

overleden, zijn we serieus gaan nadenken en wij hebben inmiddels diverse vossen 

kleine- en minimaat aangekocht. Daarnaast hebben we ook nog een aantal 

Haflingers. 

 

Ben ik opgegroeid met paarden, laat staan Shetlanders? Nee. Wel had onze 

overbuurman een Shetland pony waar ik als 7-jarige vaak naar toe ging. Kortom, 

mijn kennis en kunde van Shetlanders is gering. 
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Wat breng ik naast de liefde voor de Shetlander dan wel mee? Dat is bestuurlijke 

ervaring. Ik heb ruim 20 jaar in de gemeenteraad, o.a. als fractievoorzitter van de 

grootste partij, van Amersfoort gezeten en later in de gemeenteraad van Nijkerk. 

Daar speelden altijd diverse belangen. 

 

Mijn opleiding heb ik genoten in Rotterdam door bedrijfseconomie en Nederlands 

recht te studeren.  

Ik heb daar vooral geleerd dat je zaken vanuit verschillende kanten kunt 

benaderen. Vanuit de rechtenstudie heb ik ervaren dat je wel recht kan hebben 

maar geen recht kan krijgen. Ik denk dat deze kennis zeker bij het Stamboek nuttig 

en waardevol kan zijn. Het is weer wat anders dan een aantal patenten op je naam 

te hebben, zoals Anna Marie dat heeft.  

 

Een ander aandachtsgebied is die van een toezichthoudende functie in de 

gezondheidszorg. Met name ouderen en jongeren die het zelf even niet kunnen wil 

ik graag van mijn kennis en kunde voorzien via een toezichthoudende functie.  Ik wil 

daarom dat jonge NSPS’ers een prominentere plek gaan krijgen binnen het 

stamboek.  

 

Daarnaast weet ik mij dagelijks omringd door 4 vrouwen. Zij zijn de belangrijkste 

factor is in mijn leven. Voor mij was dan ook de afweging of er na hen nog 

voldoende tijd is om de functie goed te kunnen uitvoeren.  

Aangezien ik een eigen bedrijf heb in vermogensbeheer kan ik ook overdag wat 

zaken regelen.  Daarnaast denk ik dat we zeker bestuurlijk wat efficiënter met een 

aantal zaken kunnen omgaan. 

  

Waar sta ik voor? Eerlijkheid, oprechtheid en betrokkenheid. Maar ik ben wars van 

mensen die niet de bal spelen, maar de persoon. Ook vind ik dat we ons meer aan 

de regels moeten houden. Afspraak is afspraak, dat geldt ook voor mij. Hierbij vind 

ik dat we ons als leden van het Stamboek ook meer moeten inzetten voor 

maatschappelijke taken. Recentelijk lazen we in de krant dat een pony in de 

Hoekse Waard afgemaakt moest worden, omdat deze verkeerd bekapt was. De 

eigenaar van de pony werd afgelopen jaar al verstaan gegeven dat hij zijn dier 

moest laten behandelen door een hoefsmid. Bij controle bleek dat de man niet 

naar een hoefsmid was gegaan, maar zelf de hoeven van de pony had bekapt. Dit 

was echter op een zodanige manier gedaan dat de pony op het bot liep en dat er 

diverse ontstekingen waren ontstaan. Om nog maar niet stil te staan bij de pijn die 

de pony moet hebben gehad. Besloten werd de Shetlander te laten inslapen.  Toen 

ik dit las, dacht ik, wij hebben toch heel veel leden in de Hoekse Waard? 

Met name dit punt van dierenwelzijn wil ik meer op de voorgrond brengen. We 

hebben ook als leden onze maatschappelijke plicht in het belang van de 

Shetlander? 

 

Mensen, het is aan u! Een aantal kennen mij, een aantal van u hebben mij wel eens 

gezien maar wij hebben elkaar nog niet gesproken. Ik kan alleen deze functie 

vervullen met uw steun en hulp. Heel veel verstand van Shetlanders heb ik dan wel 

niet, maar waarom zou ik dat moeten hebben, er is zoveel kennis en kunde in de 

zaal.  

Samen moeten we het kunnen doen!  
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Uitslag van de stemming: 

 

244 stemmen vóór 12 stemmen tegen  1 stem blanco 

 

Dhr. P.C.J. Collignon is derhalve gekozen als voorzitter van het NSPS 

 

Reglementaire aftreden en herkiesbaar is Mw. W. Termeer. Zij beheert de 

portefeuille PR Redactie en Media. 

Het bestuur draagt ter herverkiezing voor de statutaire periode van 3 jaar in 

genoemde HB-functie voor: Mw. W. Termeer te Nieuwaal. 

 

Mevrouw Termeer heeft aangegeven dat zij in verband met haar drukke baan naar 

alle waarschijnlijkheid haar termijn niet vol zal maken. 

 

Uitslag van de stemming: 

 

210 stemmen vóór 46 stemmen tegen  1 stem blanco 

 

Mevr. W. Termeer is derhalve herkozen als lid van het HB van het NSPS 

 

Reglementaire aftreden en herkiesbaar is Dhr. J.G.M. Leijzer. Hij beheert de 

portefeuille Keuringen, Begeleiding Jury en Paspoortconsulenten. 

Het bestuur draagt ter herverkiezing voor de statutaire periode van 3 jaar in 

genoemde HB-functie voor: Dhr. J.G.M. Leijzer te Etten. 

 

Uitslag van de stemming: 

 

140 stemmen vóór 115 stemmen tegen  2 stemmen blanco 

 

Dhr. J.G.M. Leijzer is derhalve herkozen als lid van het HB van het NSPS 

 

 

Reglementaire aftreden en herkiesbaar is Mw. K.M. ten Dam-Molenkamp. Zij is 

secretaris van het NSPS. Het bestuur draagt ter herverkiezing voor de statutaire 

periode van 3 jaar in genoemde HB-functie voor: Mw. K.M. ten Dam – Molenkamp 

te Haaksbergen. 

 

Uitslag van de stemming: 

 

223 stemmen vóór 29 stemmen tegen  5 stemmen blanco 

 

Mevr. K.M. ten Dam-Molenkamp is derhalve herkozen als lid van het HB van het 

NSPS 

 

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: 
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In alfabetische volgorde: 

 

Mevr. A.v. Boxtel, te Berlicum  jury exterieur, concoursrijden & ABOP 

Dhr. J. v.d. Griend, te Strijen  jury exterieur 

Dhr. J. Jans jr. te Rijkevoort   jury concoursrijden 

Dhr. J. Jans sr, te Rijkevoort   jury concoursrijden 

Dhr. G.J. Jaspersen, te Doornenburg jury exterieur 

Dhr. E. v. Oers, te Erp   jury exterieur 

Dhr. A. v.d. Veen, te Zutphen  jury concoursrijden & ABOP 

 

 

Daarnaast zijn door het positief afronden van de opleiding tot jurylid enkele leden 

voor te dragen om toe te treden tot het jurycorps. Het bestuur draagt derhalve ter 

verkiezing in genoemde functie voor een zittingsperiode van drie jaar voor: 

 

In alfabetische volgorde: 

 

Dhr. R. v.d. Crommenacker, te Erp jurylid exterieur 

Mevr. S. Horenga, te Briltil   jurylid exterieur 

Mevr. F. Vermaas, te Zoelen  jurylid exterieur 

 

Dhr. Leijzer vertelt dat er dit jaar 3 nieuwe juryleden worden voorgesteld. Deze 

mensen zijn circa 2 jaar geleden gestart met de opleiding. Met 6 mensen zijn ze aan 

de opleiding begonnen en deze 3 zijn overgebleven en ze zijn alle drie geslaagd. 

Het HB heeft het volste vertrouwen in deze 3 nieuwe juryleden 

 

Uitslag van de stemming: 

 Vóór Tegen Blanco Ongeldig 

Mevr. A.v. Boxtel 206 41   4 2  

Dhr. J. v.d. Griend 245 4  4  

Dhr. J. Jans jr. 225 21  8  

Dhr. J. Jans sr 233 13  8  

Dhr. G.J. Jaspersen 209 43  4 2 

Dhr. E. v. Oers 215 35  3  

Dhr. A. v.d. Veen 221 17  16  

Dhr. R. v.d. Crommenacker 173 68  11 2 

Mevr. S. Horenga 154 90 10  

Mevr. F. Vermaas 191 50 7  

 

Alle juryleden zijn hiermee opnieuw benoemd voor een periode van 3 jaar. 

De voorzitter feliciteert alle juryleden met hun herbenoeming. 

 

c. Benoeming lid van de hengstenkeuringscommissie 

Binnen de hengstenkeuringscommissie is Dhr. J.C. den Hartog te Vethuizen 

reglementair aftredend en herbenoembaar.  

Het hoofdbestuur draagt ter benoeming voor een zittingsperiode van drie jaar in 

genoemde functie voor: 

Dhr. J.C. den Hartog te Vethuizen 
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Uitslag van de stemming: 

 

118 stemmen vóór 133 stemmen tegen  2 stemmen blanco 

                   4 ongeldig 

 

Dhr. J.C. den Hartog is derhalve niet herkozen als lid van de hengstenkeuringsjury 

van het NSPS 

 

De voorzitter zegt het heel jammer te vinden dat dhr. den Hartog niet herbenoemd 

kan worden. Het hoofdbestuur heeft de regels niet gevolgd, dit is niet de schuld van 

Dhr. den Hartog. 

 

d. Verkiezing lid van de hengstenherkeuringscommissie 

Binnen de hengstenherkeuringscommissie is reglementair aftredend en niet 

herbenoembaar Dhr. P. de Wit te Onnen. 

 

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 voor 

een zittingsperiode van drie jaar in genoemde functie voor: 

 

In alfabetische volgorde: 

Dhr. L. Alderkamp te Bathmen 

Dhr. W.C.M. Lazeroms te Wouwse Plantage 

 

Uitslag van de stemming: 

 

Dhr. L. Alderkamp te Bathmen   116 stemmen vóór 

Dhr. W. Lazeroms te Wouwse Plantage  128 stemmen vóór 

 

Dhr. Lazeroms is derhalve gekozen als lid van de hengsten herkeuringscommissie 

 

Dhr. Leijzer neemt afscheid van dhr. de Wit als lid van de herkeuringscommissie 

Dhr. de Wit heeft 6 jaar deze functie vervuld.  

Dhr. Leijzer bedankt dhr. de Wit voor zijn inzet gedurende deze jaren. 

 

Van de voorzitter ontvangt dhr. de Wit, als dank, een mooie bos bloemen 

 

e.     Verkiezing reserve lid van de hengstenkeuringscommissie 

Binnen de hengstenkeuringscommissie is reglementair aftredend en niet 

herbenoembaar 

Dhr. A.D. van Hemert te Bruchem. 

 

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 
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als jurylid. Het hoofdbestuur draagt de volgende personen voor de verkiezing voor 

een zittingsperiode van drie jaar in genoemde functie voor: 

 

In alfabetische volgorde: 

Dhr. H. Gaasbeek te Randwijk 

Dhr. H.A. Nijssen te Neer 

 

Uitslag van de stemming: 

 

Dhr. H. Gaasbeek te Randwijk   146 stemmen vóór 

Dhr. H.A. Nijssen te Neer    78 stemmen vóór 

 

Dhr. Gaasbeek is derhalve gekozen als reserve van de hengsten keuringscommissie 

 

Omdat dhr. van Hemert heeft aangegeven niet langer beschikbaar te zijn wordt er 

afscheid van hem genomen. 

 

Dhr. Leijzer betreurt het dat dhr. van Hemert deze keuze heeft gemaakt. De kennis 

van bloedlijnen, zoals dhr. van Hemert die heeft, is dhr. Leijzer altijd bijgebleven. 

Dhr. Leijzer bedankt dhr. van Hemert voor de vele jaren inzet tijdens de 

hengstenkeuringen. 

 

Van de voorzitter ontvangt dhr. van Hemert een mooie bos bloemen als dank voor 

zijn inzet. 

 

De voorzitter schorst de vergadering voor een half uurtje, zodat de commissies al 

een aanvang kunnen nemen met het tellen van de stemmen. 

 

7. Jaarrekening 2018 

 

a.  Balans per 31 december 2018 

b. Winst- en verliesrekening over 2018 

Dhr. Jansma krijgt hiervoor het woord 

Dhr. Jansma legt uit dat de ontvangsten € 3.762,00 lager zijn dan was begroot. Dat 

komt omdat met name de contributies circa € 8.300,00 minder hebben 

opgebracht. De dekgelden zijn wat gestegen, circa € 3.500,00 en ook de Registratie 

overige pony’s heeft meer opgebracht dan begroot en wel € 7.000,00. 

De andere posten die dhr. Jansma aanhaalt zijn allemaal posten die minder 

opbrengen dan begroot (Duplicaten € 1.400,00, Overschrijfgelden € 1.300,00, Import 

en export € 1.800,00 en administratie voor derden € 1.500,00). 

De administratie voor derden brengt minder op dan begroot omdat er ook minder 

uren besteed zijn aan deze werkzaamheden. 

 

Ook de lasten neemt dhr. Jansma nog even door. 

De personeelskosten zijn lager uitgevallen dan begroot omdat er van de 

verzuimverzekering een bedrag is terugontvangen door langdurig ziekteverzuim van 

een van de medewerkers. 



16 

 

De kantoorkosten zijn hoger dan er is begroot. De oorzaak hiervan is o.a. omdat er 

nieuwe machines zijn aangeschaft. Daardoor zijn ook de afschrijvingen fors hoger 

dan eerder was begroot. 

De baten voor de registratie overige pony’s blijven zo’n € 8.000,00 onder de 

begroting. 

 

De keuringskosten zijn, door de hogere kosten voor de opleiding van de juryleden 

en door de voorlichting voor juryleden en inspecteurs € 12.000,00 hoger dan 

begroot. 

Voor het orgaan zijn we dit jaar circa € 1.800,00 minder kwijt dan begroot. 

 

Op de vraag van dhr. Jansma of de aanwezigen nog vragen willen stellen over de 

balans en de winst- en verliesrekening, wordt er geen nadere informatie verlangd. 

 

c. Rapportage van de kascontrolecommissie naar aanleiding van het 

onderzoek naar de jaarcijfers 2018 van het NSPS 

De jaarrekening is gecontroleerd door de controlecommissie bestaande uit: 

Mw. M.G.T. Janssen te Groesbeek, dhr. K. Arts te Berghem en 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”, het rapport van de kascontrolecommissie in 

het aprilnummer van “De Shetland Pony”.   

 

Degenen die de volledige jaarcijfers wensten te ontvangen konden deze opvragen 

bij het stamboekkantoor. 

 

Dhr. Arts doet namens de kascontrolecommissie verslag van de bevindingen. 

Op 14 maart jl. heeft de commissie op kantoor de stukken ingekeken en besproken 

met de heren Jansma en Bos. De gehele administratie ziet er goed uit en geeft weer 

wat wij als Stamboek doen en hoe het geld binnen komt om deze dingen te kunnen 

doen. 

 

De Commissie heeft aan de penningmeester het advies meegegeven vooral de 

terugloop aan inkomsten ten aanzien van de toekomst goed in de gaten te 

houden, want dit is iets wat de Commissie toch wel zorgen baart. 

 

De voorzitter bedankt dhr. Arts voor zijn toelichting. 

 

 

d. Goedkeuring van de jaarstukken 

Op 28 maart jl. is dit punt besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 

 

Op de vraag van de voorzitter of de leden kunnen instemmen met de jaarstukken 

en deze kunnen goedkeuren volgt er applaus. 

Met een hamerslag keurt de voorzitter de jaarstukken goed. 

 

e. Verlenen van decharge aan de penningmeester 
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Nu de leden de stukken hebben goedgekeurd kan de voorzitter decharge verlenen 

aan de penningmeester. 

 

 

8. Tussenrapportage stamboekkantoor  

De voorzitter geeft hiervoor het woord aan mevr. ten Dam. 

 

Mevr. ten Dam vertelt dat het kantoor te maken heeft gehad met langdurig 

ziekteverzuim, maar de betreffende medewerkster is tijdens de afgelopen winter 

geleidelijk weer begonnen met haar werkzaamheden en is nu weer volledig aan 

het werk. Daarnaast is er een tijdelijke medewerkster voor 16 uur per week 

aangenomen. 

 

Zoals in de vorige vergadering al is aangegeven hebben we deskundige hulp van 

iemand uit onze eigen ledenkring die dit geheel vrijwillig heeft aangeboden. 

Diegene is een aantal keren op kantoor geweest en heeft gekeken naar 

mogelijkheden om de efficiency te verbeteren en de werkdruk te verlagen binnen 

onze organisatie. 

Momenteel zijn de medewerkers van kantoor bezig met een aantal opties; o.a. 

verminderen van de arbeidsintensieve papierstroom, meer digitaliseren, betere 

aansluiting van de financiële administratie, duidelijke jaarplanning en deadlines en 

last but not least, betere communicatie. 

 

Van de vorig najaar gevraagde € 25.000,00 is nog maar een klein gedeelte 

(ongeveer 10 %) gebruikt. 

 

10. Mededelingen van het bestuur 

 

Voordat de voorzitter aanvangt met de mededelingen vanuit het bestuur wil zij 

eerst dhr. Hans Schouls heel hartelijk bedanken voor zijn inzet als voorzitter van de 

LAR. Dhr. Schouls heeft 9 jaar de Ledenadviesraad met verve geleid en de voorzitter 

stelt dat dhr. Schouls de LAR op de kaart heeft gezet. 

 

Dhr. Schouls was al bedankt in de LAR voor zijn inzet 9 jaar lang, maar er was op de 

ALV nog geen aandacht aan besteed. 

 

De voorzitter bedankt dhr. Schouls voor zijn inzet met een mooie bos bloemen. 

De leden bedanken dhr. Schouls met een applaus. 

 

Dan gaat de voorzitter verder met de mededelingen van het bestuur. 

 

Europese fokkerij verordening 

Zoals u weet is op 1 november de nieuwe Europese fokkerijverordening van kracht 

geworden. Uw bestuur heeft de door de RVO vereiste stukken ingeleverd voor de 

deadline van 1 november. Tot nu toe is er nog geen terugkoppeling van de RVO 

ontvangen aangaande de aangeleverde stukken. 

 

ISPC-meeting: 
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De ISPC-meeting vindt dit jaar veel later plaats dan gewoonlijk en wel op vrijdag 26 

juli. Gastland is Engeland en de meeting vindt plaats tijdens de breed show 

festiviteiten op de Shetland Eilanden. 

 

Kantoorpand: 

Het kantoorpand is onder voorbehoud van financiering verkocht voor € 396.000 en 

de oplever datum is 1 augustus. Afgelopen woensdag is de huisvestingscommissie 

bij elkaar geweest om beschikbare panden binnen het doelgebied te screenen op 

geschiktheid als stamboekkantoor. Wij zullen u via de website en De Shetland Pony 

op de hoogte houden van de voortgang. 

 

In verband met de aankomende verhuizing zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die 

daarbij met hand- en span diensten willen assisteren. U kunt zich hiervoor 

aanmelden bij de stamboek secretaris. 

 

Hengstenkeuring: 

Afgelopen januari heeft de hengstenkeuring nieuwe stijl plaatsgevonden. De 

hengstenkeuring op 1 dag was een ambitieus initiatief van bestuur en 

organisatiecommissie met als resultaat een geslaagde dag. Uit de vele reacties die 

wij van u hebben ontvangen is gebleken dat u het ook zo heeft beleefd. Vanaf 

deze zijde wil het bestuur iedereen die deze dag heeft mogelijk gemaakt hartelijk 

bedanken. Er is zeer hard gewerkt door de organisatie commissie, vrijwilligers, 

hengstenhouders en juryleden en dat is wel een applaus waard! 

 

De na en herkeuring in Februari is niet voor herhaling vatbaar. Daarom zal in 2020 de 

na- en herkeuring wederom plaatsvinden op de vrijdag voorafgaand aan de 

hengstenkeuring. De reguliere hengstenkeuring zal op 1 dag plaatsvinden tenzij het 

aantal aanmeldingen de maximale stallingsruimte in Mariënheem overschrijdt, 

indien dat het geval is zullen een aantal rubrieken naar de vrijdag worden 

verplaatst. 

 

De data voor de hengstenkeuring 2020 zijn woensdag 4 en zaterdag 7 december 

2019 en vrijdag 10 en 11 januari 2020. 

 

Welke maten op welke dagen in december worden gekeurd zal door het bestuur in 

samenspraak met de organisatiecommissie worden beslist.  In de oproep voor 

opgave van hengsten zal de definitieve datum worden gepubliceerd. Hiervan zal 

niet meer worden afgeweken. 

 

 

 

 

Commissie van beroep: 

Het hoofdbestuur gaat samen met de commissie van beroep een draaiboek 

opstellen met betrekking tot aangifte en afhandeling van geschillen. 

 

Vacature ambtelijk secretaris: 
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Helaas is de vacature van ambtelijk secretaris nog niet ingevuld. Ook parttime 

invulling is mogelijk. Dus indien u wel interesse heeft in een parttime vervulling kunt u 

zich melden bij de secretaris mevrouw Ten Dam. 

 

Aansluitend aan deze laatste mededeling neemt de voorzitter het woord voor het 

afscheid van de ambtelijk secretaris met de volgende woorden: 

 

Vandaag neemt ons Francine afscheid als ambtelijk secretaris. 

In 2010 werd er een oproep gedaan voor een aantal notulisten van verschillende 

NSPS-commissies. Francine had zich in eerste instantie aangemeld als notulist voor 

het overleg van juryleden en PPC’ers, maar al snel werden haar talenten als notulist 

onderkend en werd ze gevraagd om ook andere vergaderingen te notuleren. Zo 

werd Francine de ambtelijk secretaris van het NSPS en MVA (manusje van alles). 

Geen vraag was Francine te veel en ze stond altijd met enthousiasme voor het NSPS 

en het bestuur klaar. Je deed nooit tevergeefs een beroep op Francine. 

 

Francine is via haar vader besmet geraakt met het 'shetlandvirus' en toen ze 41 jaar 

geleden lid werd van de fokvereniging leverde ze direct al hand en spandiensten 

aan de toenmalig penningmeester-secretaris Dhr. P Van Tilburg. Ze maakte vele 

jaren de catalogus voor de premiekeuring. Toen was het nog typewerk, stencilen en 

vergaren. Naast dit voorbereidend werk deed Francine ook het secretariaat tijdens 

de keuring. Ook deed zij veel aan het mee organiseren van de dagreizen die de 

fokvereniging in die tijd nog hield.  

 

Vanaf 1989 had Francine een functie in het fokverenigingsbestuur, eerst als 

secretaris en van 1998 als penningmeester. Afgelopen voorjaarsvergadering is zij uit 

het fokverenigingsbestuur gegaan. 

 

In de tijd dat het NSPS nog afdelingen kende heeft Francine lange tijd zitting gehad 

in het afdelingsbestuur als afgevaardigde van haar fokvereniging. Francine heeft 

ook een periode als afgevaardigde van de afdeling in het AB gezeten zoals dat 

bestond in de tijd dat er een AB en een DB was. 

 

Francine stopt nu dan wel als ambtelijke secretaris maar blijft haar werk als notulist 

van de FTC en lid van de PR-commissie voortzetten.  

 

Francine wij willen je heel hartelijk danken voor alles wat je voor het NSPS hebt 

gedaan.  

 

Dames en heren, het bestuur is van mening dat voor zulk een inzet, gedurende 

zoveel jaren, weinig mogelijkheden zijn om onze dank kenbaar te maken. Wij stellen 

u dan ook voor, om Francine te benoemen tot Erelid van ons Nederlands Shetland 

Pony Stamboek. 

 

Met applaus gaan de aanwezigen daarmee akkoord. 

 

Na het afscheid van de ambtelijk secretaris is de voorzitter aan de beurt om een 

afscheidsspeech te ondergaan. 

Dhr. Leijzer krijgt, als vicevoorzitter hiervoor het woord. 
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Beste Anna Marie, Geachte aanwezigen. 

 

Toen jij in het voorjaar van 2018 met de mededeling kwam dat je in de voorjaars 

algemene ledenvergadering van 2019 definitief wilde aftreden als voorzitter van het 

Nederlands Shetland Pony Stamboek en dat je statutair ook niet meer herkiesbaar 

zou zijn, kwam dit bij ons als bestuur binnen als een grote verrassing. Van de andere 

kant, je houdt altijd rekening met zoiets, maar dan nog.  

We hebben zelfs nog een poging ondernomen om eventueel de Statuten aan te 

passen, zelfs zover ik mij kan herinneren, is dit tijdens een Algemene Leden 

Vergadering nog geopperd, maar dit wilde je zelf liever niet.  

Per slot van rekening moeten we jouw besluit respecteren, hoe moeilijk het ook voor 

ons als bestuur en ook voor velen van de leden is om dit te moeten accepteren.  

 

Gezien ook de functie en taken die dit meebrengt als voorzitter van ons stamboek, 

is het te bevatten. Minimaal 1 à 2 keer per maand vergaderen en als het nou bij jou 

in de buurt was, dan kon je het gemakkelijker volbrengen. 

Maar je moest het halve land doorkruisen en was regelmatig pas de volgende dag 

thuis. 

 

Ook jouw werksituatie vroeg veel van jou, vooral nadat je vorig jaar een andere 

functie binnen jouw werk had gekregen, met het gevolg dat je regelmatig heel 

Europa en Amerika moest bezoeken. Als vakantieganger zou het mooi zijn, maar 

het werk vroeg veel aandacht. 

 

Negen jaar heb jij je bestuurlijke kwaliteiten getoond, de eerste 6 jaar als 

portefeuillehouder voor Sport en Recreatie en de laatste 3 jaar als voorzitter en 

vooral als leider van een soms emotionele vereniging. 

Wij weten zeker dat die laatste 3 jaren als voorzitter meer van je hebben gevraagd 

als de 6 jaar daarvoor. 

 

Anna Marie, hoe jij je taak hebt ingevuld is door menigeen met grote bewondering 

gadegeslagen, zeer zeker door jouw medebestuursleden en onze notulist Francine 

van Remunt. Je deed het met grote passie, het was je nooit te veel. Ook niet dat 

we nog regelmatig contact hadden via de telefoon, mail of groepsapp, vaak nog 

op de meest rare tijdstippen. 

 

Een punt van waardering dat door de leden als bijzonder positief werd ervaren, was 

dat bij alle bijeenkomsten je iedereen maar dan ook iedereen de hand gaf en ze 

vooral bij naam kende. 

Frappant was dat jij tijdens de Algemene Leden Vergaderingen de diverse artikelen 

van de Statuten of Keuringsreglementen kon noemen en ze kon onderbouwen en 

evenzo kon verdedigen. Natuurlijk werd dit bewerkstelligt door een goede 

voorbereiding, maar dan nog. 

Ik denk dat ik namens alle leden spreek, dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we 

jou als voorzitter hebben mogen meemaken. De nieuwe voorzitter zal van goeden 

huize moeten zijn om jou te kunnen evenaren. 
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Voordat ik verder ga naar iets officieels willen wij via deze plaats ook het thuisfront 

bedanken. Jakob heeft menigmaal 's avonds het zonder jou moeten stellen.  

 

Zeer zeker komen we je tegen wanneer je weer het aangespannen ter hand neemt 

en dat je als jurylid bij het concoursrijden dit weer gaat invullen. 

 

Anna Marie door jouw accuratesse, kennis, perfectionisme en niet te vergeten jouw 

menselijkheid, en jouw indrukwekkende verdiensten voor het Nederlands Shetland 

Pony Stamboek stelt het zittende bestuur de algemene vergadering voor om Anna 

Marie Dijk te plaatsen in het illustere rijtje van erelid. Ik vertrouw erop dat dit 

gepaard gaat met een ovationeel applaus. 

Ik dank u wel. 

 

Aan dit verzoek wordt door de leden meteen gehoor gegeven. 

 

De voorzitter wil hierop graag een woordje zeggen. 

Mevr. Dijk vertelt dat zij 9 jaar, met ontzettend veel plezier, haar bestuursfunctie 

heeft vervuld.  

In de eerste plaats wil zij de mensen van Sport & Recreatie bedanken voor de fijne 

samenwerking en zij is trots op alles wat zij samen in die jaren voor Sport & Recreatie 

op de kaart hebben gezet. 

 

Daarnaast wil zij zeker haar medebestuursleden bedanken. 

Zij kan zich nog heel goed herinneren dat zij werd gebeld door Dick Bos met de 

vraag of zij een bestuursfunctie wilde gaan invullen. Zij werd toen een soort van 

jongste bediende in het bestuur. In de loop der jaren is zij van jongste bediende nu 

oudste bediende geworden. 

Maar haar medebestuursleden waren er altijd voor haar. 

 

Ook toen het moeilijk werd en het privé zwaar en moeilijk werd, was iedereen er 

voor haar. En natuurlijk dank aan haar man Jakob, haar steun en toeverlaat. Zonder 

hem had mevr. Dijk deze functie nooit op deze manier kunnen invullen. 

 

Het mooie vooruitzicht nu is dat zij straks meer thuis zal kunnen zijn en dat zij weer 

kan gaan rijden met haar pony’s. 

 

Graag wil mevr. Dijk alle leden bedanken dat zij voorzitter heeft mogen zijn van 

deze mooie vereniging en dit prachtige Stamboek. 

 

Mevr. Anna Marie Dijk krijgt van de aanwezige leden van het NSPS een staande 

ovatie ter bevestiging van het erelidmaatschap en als dank voor de vele mooie 

jaren. 

 

11. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen 

besluiten, voor zover van toepassing, in reglementen vast te leggen. 

 

De vergadering moet, ondanks alle feestelijkheden, toch even worden 

afgehandeld. Een van de punten daarbij is het vastleggen in Statuten en 

Reglementen, voor zover dit nodig is. 
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De aanwezige leden gaan hiermee akkoord en geven hiervoor toestemming.  

 

12. Rondvraag 

 

Dhr. A. Mehagnoul geeft aan dat het alweer een tijdje geleden is dat hij zijn stem 

heeft laten horen tijdens de vergadering. Maar naar aanleiding van hetgeen er 

vandaag tijdens de vergadering is gebeurd, zoals rondom de uitspraak van de 

Commissie van Beroep, heeft dhr. Mehagnoul doen besluiten toch weer eens wat 

te zeggen. 

 

Dhr. Mehagnoul heeft zich vreselijk geërgerd over de run die heeft plaatsgevonden 

op de machtigingen om te stemmen.  

Daarom stelt dhr. Mehagnoul voor om de mogelijkheid tot het indienen van 

machtigingen uit de Statuten te verwijderen. 

 

Dhr. Mehagnoul krijgt, door middel van applaus, bijval van de leden. 

 

Mevr. R. Haverkamp merkt op dat er veel kennis in het bestuur van het NSPS zit. 

Vandaag waren er echter wel veel mensen aftredend uit het bestuur en gelukkig 

ook weer herkiesbaar. Mevr. Haverkamp vraagt of er mogelijk een aanpassing 

gemaakt kan worden in het rooster van aftreden, zodat niet alle bestuursleden 

gelijktijdig afredend zijn. 

 

De voorzitter zegt hierop dat dit momenteel statutair niet mogelijk is omdat expliciet 

een termijn van 3 jaar wordt genoemd. Maar dat wellicht een aanpassing moet 

worden gedaan om dat wel mogelijk te maken. De voorzitter bedankt mevr. 

Haverkamp voor de opmerking. 

 

Dhr. van Brouwershaven komt terug op het zoeken naar een nieuw kantoorpand. Bij 

de mededelingen werd gezegd dat er gezocht gaat worden in het doelgebied. 

Dhr. van Brouwershaven vraagt wat het doelgebied is en vraagt om dit gebied 

bekend te willen maken. 

 

Dhr. Kuijpers reageert hierop namens de Commissie Huisvesting.  

Dhr. Kuijpers zegt dat er erg voorzichtig met de informatie moet worden omgegaan 

omdat, als bekend wordt waar iemand op zoek is naar een pand, de prijzen 

meteen omhoogschieten. Om die reden wil dhr. Kuijpers het doelgebied niet 

bekend maken. Het enige dat hij daarop prijsgeeft dat het gaat om een straal van 

een aantal kilometers rondom Zutphen. 

 

Dhr. van Brouwershaven reageert hierop met de mededeling dat dhr. Jansma 

eerder erover gesproken heeft om centraal in Nederland een plek in Nederland te 

zoeken. 

Dhr. Kuijpers reageert hierop dat je, als je circa 50 km van Zutphen weggaat, de op 

de grens met Duitsland staat. 

 

Dhr. Vrielink wil ook graag nog wat kwijt over het kantoorpand. Hij vindt het fijn dat 

het nu zo ver rond is. Het is heel goed om naar een ander pand te gaan. 
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Wel zitten er nog massa’s oud papier in ons huidige kantoorpand en dhr. Vrielink 

vraagt om zeker de mogelijkheid van digitalisering te willen bekijken. 

 

Mevr. F. van Remunt krijgt het woord. Zij bedankt het bestuur en alle leden voor de 

benoeming tot erelid. Tevens bedankt zij voor de samenwerking die zij heeft 

ondervonden in de jaren dat zij ambtelijk secretaris is geweest en wenst iedereen 

veel geluk voor de toekomst. 

 

De voorzitter vertelt dat in het verslag van de vergadering de perikelen rondom 

agendapunt 9 op een dusdanige manier zullen worden weergegeven dat de 

essentie van het verhaal behouden blijft, maar zonder dat alle namen worden 

genoemd. 

De leden gaan met deze werkwijze akkoord. 

 

Tenslotte krijgt de voorzitter de uitslagen van de diverse stemmingen door de 

stemcommissie aangereikt en de voorzitter maakt deze uitslagen bekend. 

De uitslagen van de diverse verkiezingen zijn in het verslag vermeldt op de plaats 

waar de keuzes gemaakt zijn.  

 

13. Sluiting 

 

De voorzitter bedankt alle leden voor de komst naar Duiven en wenst iedereen 

smakelijk eten en daarna een goede reis naar huis. 

 

De voorzitter feliciteert dhr. Collignon met zijn verkiezing als voorzitter en wenst hem 

veel plezier toe in het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

Duiven, mei 2019 

F. van Remunt (notulist) 

 

 

 

 

 


