
Bijlage 3 

Voor:  Ledenadviesraad  NSPS 

Van:  Commissie geografische grenzen fokverenigingen 

 

Discussiestuk geografische grenzen fokverenigingen. 

Inleiding 

Conform artikel 13 van de statuten kunnen leden van het NSPS  zich uitsluitend aansluiten bij een regionaal 

functionerende fokvereniging binnen welk werkgebied zij adres houden of gevestigd zijn. Het NSPS heeft in het 

verleden in overleg met de fokverenigingen de geografische grenzen (postcodegebieden) vastgesteld. 

De LAR heeft uit haar midden een commissie samengesteld en opgedragen te onderzoeken of het nog langer 

noodzakelijk c.q. gewenst is om zich aan deze geografische grenzen te houden.  

Aanleiding: 

-de steeds terugkomende vraag van leden om zich bij een andere fokvereniging te mogen   aansluiten of te 

mogen deelnemen aan andere premiekeuringen; 

-de steeds vaker voorkomende grensoverschrijdende deelname aan de premiekeuringen, die met al of niet 

valide redenen worden toegestaan. Dit resulteert voortdurend tot onbegrip en ondubbelzinnige reacties 

binnen en buiten de betrokken fokverenigingen; 

-langlopende conflicten en strubbelingen binnen een fokvereniging of tussen fokverenigingen vragen om een 

oplossing; 

-de gestage terugloop van het aantal leden van het NSPS (en fokverenigingen); 

-de terugloop van het aantal deelnemers/ponies aan de premiekeuringen; 

-de levensvatbaarheid van de kleine fokverenigingen/premiekeuringen is in gevaar; 

-de gestaag groeiende gemiddelde leeftijd van de leden, voor wie de belasting steeds groter wordt om met 

grotere aantallen dieren op een dag aan een premiekeuring deel te nemen. Denk daarbij aan het keuringsklaar 

maken, regelen/inhuur beschikbaar transport en beschikbare voorbrengers. Grotere fokkers hebben overigens 

te maken met dezelfde problematiek. 

Te bereiken doelen: 

-keuzevrijheid creëren voor de leden; 

-oplossen van jaren bestaande conflicten en voorkomen van toekomstige strubbelingen, zodat iedereen zich 

happy voelt bij de fokvereniging naar keuze: 

-stimuleren dat leden met meer ponies aan de  premiekeuringen gaan deelnemen; 

-de (kleine) premiekeuringen en fokverenigingen weer levensvatbaar maken; 

-omstandigheden creëren voor de leden om aan meerdere/andere premiekeuringen deel te nemen; 

-de belasting voor oudere leden verminderen waardoor de kans groter wordt dat ze actief blijven deelnemen; 

Wat zal gehandhaafd moeten blijven?: 

-gehandhaafd moet blijven dat een pony slechts 1x per jaar aan een premiekeuring mag deelnemen; 



-de geografische afbakening zal in stand dienen te blijven voor de werkgebieden van de veulencontroleurs. 

Mogelijke te stellen voorwaarden: (door Fokverenigingen) 

-de fokverenigingen besluiten zelf of ze leden van andere fokverenigingen op de eigen premiekeuring toelaten; 

-de fokverenigingen stellen zelf het maximaal aantal dieren voor de eigen premiekeuring vast; 

-eigen leden van de fokvereniging  hebben voorrang; 

-de fokverenigingen besluiten zelf of dieren van niet leden al of niet aan de kampioenskeuringen mogen 

deelnemen; 

-al of niet een hoger inschrijfgeld voor niet-leden; 

Mogelijke positieve gevolgen: 

-een lid kan zich aansluiten (lid worden) bij een fokvereniging waar hij zich prettig voelt 

-kleinere fokverenigingen en premiekeuringen kunnen door externe deelname wellicht in stand gehouden 

worden; 

-de bestaande afwijkingen van de huidige geografische grenzen  en de frustraties die dat te weeg brengt 

behoren tot het verleden; 

-de leden krijgen de mogelijkheid om met meer dieren aan een premiekeuring deel te nemen, wat de 

verwachting rechtvaardigt dat landelijk gezien meer ponies op de premiekeuringen zullen verschijnen; 

-zal wellicht de publieke belangstelling voor de premiekeuringen verhogen; 

-bij verhindering op datum eigen premiekeuring zijn er andere/meerdere mogelijkheden voorhanden; 

-wellicht minder nakeuringen noodzakelijk; 

Nadelig gevolg:  

-De indeling juryleden geschiedt momenteel ver voor het keuringsseizoen. Met name het eerste jaar kan dat 

wat moeilijker zijn omdat dan nog niet duidelijk is wat de consequenties zijn van een vrije keuze. 

 

De volgende keuzes kunnen gemaakt worden: 

1. vrije keuze bij welke fokvereniging (max. 1) men zich wil aansluiten. 

Er wijzigt alleen dat men kan kiezen waar men lid wil worden. 

De vereniging waar men voor kiest heeft t recht aanmeldingen af te wijzen. 

Leden welke zich om eea reden niet thuis voelen bij een vereniging blijven 

behouden voor onze liefhebberij. 

 

2. vrijwillige aansluiting bij een of meerdere fokverenigingen, waarbij de mogelijkheid 

automatisch ontstaat om aan premiekeuringen van meerdere fokverenigingen deel 

te nemen 

Men kan lid worden van meerdere fokverenigingen met alle rechten welke daarbij 

behoren 

Uiteraard blijven de regels voor inschrijvingen aan premiekeuringen en de natonale 

gesteld door het NSPS van kracht 



Men heeft dus de mogelijkheid zijn inschrijvingen te spreiden over meerdere 

keuringen 

 

 

 

Men kan uitwijken naar een andere premiekeuring bij verhindering door vakanties 

ed 

Dit alles alleen met toestemming van de fokverenigingen waar men lid wil worden 

 

 

3. vrijwillige deelname aan een premiekeuring van een andere fokvereniging, zonder 

lid te zijn van die fokvereniging. (onder voorwaarden van de andere fokvereniging) 

Bij deze keuze mogelijkheid kiest men er voor leden van andere fokverenigingen in 

te laten schrijven bij een andere NSPS vereniging dan de degene waar men lid is 

Men heeft dan niet de rechten van een lid en de gastheer fokvereniging bepaald 

onder welke voorwaarden en op welke wijze. 

Bv men neemt niet deel aan de kampioenskeuring of wordt ingedeeld in aparte 

rubrieken maar uiteraard zijn er nog andere variaties mogelijk denk aan een 

maximum. 

 

4. alles behouden bij het oude. 

Dit is de gemakkelijkste vooral voor grotere fokverenigingen 

Maar waarom daarvoor gekozen je behoeft geen last te hebben van de keuzes van 

een andere fokvereniging 

Je hebt t recht de deur gesloten te houden of op een later tijdstip tot mee te doen 

Waarom de kleinere fokverenigingen geen kans te geven wat leden en of inzenders 

bij te krijgen wat met bovenstaande voorstellen mogelijk is 

Gemakkelijk is het op te merken ze moeten maar samen gaan 

Vaak zijn ze door problemen in het verleden ontstaan en samen voeging gaat zeker 

leden kosten 

En op t eind gaat t daar over BEHOUD VAN LEDEN 

 


