Algemene ledenvergadering NSPS
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS
op woensdag 11 september 2019 vanaf 19.30 uur in een zaal van Van der Valk Hotel
Duiven, Impuls 2, 6921 RK Duiven

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 4 mei 2019
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.
5. Stamboekkantoor, nieuw kantoorpand
6. Benoemingen en verkiezingen
a. Voordracht inzake benoeming van een lid van de kascontrolecommissie
Binnen de kascontrolecommissie is reglementair aftredend en niet herbenoembaar Mw.
M.G.T. Janssen te Groesbeek.
Het hoofdbestuur draagt voor de statutaire periode van 3 jaar voor te benoemen Dhr. E. van
Werven te Oene
b. Voordracht inzake herbenoeming en benoeming van leden van de Commissie van
Beroep
Binnen de commissie van beroep zijn reglementair aftredend en herbenoembaar Mr. R. de
Poorter, dhr. M. T. G. Broens en dhr. H. Hut
Het bestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen:
Mr. R. de Poorter te Nijmegen.
Dhr. M.T.G. Broens te Overasselt
Dhr. H. Hut te Nuis.
Binnen de commissie van beroep is reglementair aftredend en niet herbenoembaar dhr. J.B.J.
Jacobse.
Het hoofdbestuur draagt voor de statutaire periode van 3 jaar voor te benoemen Dhr. P.L.M.J.
Bonants te Smakt.

c. Verkiezing nieuwe inspecteurs
Voor een uitbreiding van het corps van inspecteurs doet het hoofdbestuur een reglementaire
voordracht. Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde functie voor onbepaalde
tijd voor:
Dhr. A.J. Dijkstra te Laren Gld.
Dhr. A. Groeneveld te Poederoyen
d. Benoeming lid van de hengstenkeuringscommissie.
Binnen de hengstenkeuringscommissie is 4 mei jl. dhr. J.C. den Hartog niet herkozen.
Het hoofdbestuur draagt de volgende personen voor de verkiezing in genoemde functie voor:
In alfabetische volgorde:
Dhr. L. Alderkamp te Bathmen
Dhr. H.A. Nijssen te Neer
Op 4 juli besproken in de LAR en voorzien van het advies deze benoeming slechts voor 1
jaar te doen.
7. Voorstel aanpassing statuten
Het bestuur stelt voor om in artikel 25 punt 6 van de statuten de regels m.b.t. de volmachten te
laten vervallen.
Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt iedere stemgerechtigde in de desbetreffende
vergadering één stem uit. Een stemgerechtigde kan één andere stemgerechtigde schriftelijk
een volmacht verlenen om namens hem in een vergadering zijn stem uit te brengen. Een
stemgerechtigde kan slechts door één andere stemgerechtigde worden gemachtigd
.
Op 4 juli besproken in de LAR en voorzien van een positief advies.
8. Voorstel aanpassing keuringsreglement
Op 4 juli besproken in de LAR en voorzien van het advies deze punten van de agenda te
verwijderen en eerst te bespreken met de nieuw te vormen adviescommissie.
In het overleg met bovengenoemde commissie is besloten dat de Hengstenkeuring zal
verlopen met inachtneming van onderstaande uitspraak van de commissie van beroep en dat
belangenverstrengeling moet worden voorkomen.
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 moet terugtreden uit de keuringsbaan.
Dat jurylid dient dan vervangen te worden door een reservelid en dat reservelid beoordeelt
dan, als lid van de fher)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.
Het bestuur stelt voor om artikel 6e van het Keuringsreglement
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.
aan te vullen met:
(fokker, (mede)eigenaar, huurder of in eigendom van een familielid in 1e graad)
9. Financiële zaken
a. Behandeling en vaststelling van de concept Tarievenlijst 2020

De tarievenlijst, inclusief toelichting, is in het augustus nummer van “De Shetland Pony”
afgedrukt. Het hoofdbestuur stelt voor de tarievenlijst vast te stellen overeenkomstig het
gepresenteerde concept.
Op 4 juli besproken in de LAR en voorzien van een positief advies.
b. Behandeling en vaststelling van de concept Begroting 2020
De samenvatting van de concept Begroting 2020 is in het augustus 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 2020
overeenkomstig het neergelegde concept.
Op 4 juli besproken in de LAR en voorzien van een positief advies
10. Mededelingen van het Bestuur
11. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen
besluiten, voor zover van toepassing, in reglementen vast te leggen
12. Rondvraag
13. Sluiting

