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Lekkerkerk, 19 februari 2020.

Geachte LAR leden,

Onderwerp: Verkiezing van de leden voor de Hengstenkeuringscommissie (HK
cie) en de Hengstenherkeuringscommissie (HherK cie).
De problemen welke de laatste 2 jaar hebben plaatsgevonden met de invulling
van deze beide commissies hebben ons doen besluiten dit voorstel te 
schrijven.
Om te komen tot een verantwoorde en volledig transparante invulling van deze
voornoemde commissies is er behoefte aan een duidelijk en eenvoudig 
systeem.
Deze commissies moeten worden ingevuld met juryleden die, onder de leden 
van het NSPS het meeste draagvlak hebben. 
Bovendien moet dit op een democratische en duidelijke manier tot stand
komen, waarbij de NSPS leden rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen.
Voor de bestuurders moet het duidelijk zijn door welke keurmeesters de leden 
hun dieren willen laten keuren.

Voorstel:
De Hengstenkeuringscommissie en Hengstenherkeuringscommissie bestaan 
uit 3 leden en 1 reserve lid. Zittingsduur 3 jaar en dan treedt men af.
Alle fokverenigingen kiezen ieder jaar op hun na-jaars Algemene 
Ledenvergadering 5 keurmeesters, welke op basis van het aantal op hun 
uitgebrachte stemmen, van 1 tot en met 5 geplaatst worden.
Het NSPS bestuur verzameld deze stemuitslagen van alle fokverenigingen en 
verwerkt dit in een totaal overzicht.
Aan de hand van dit overzicht worden de leden voor de beide commissies 
benoemd.
Naar behoefte wordt eerst de Hengsten Keuringscommssie en eventuele 
reserve gevuld.
Vervolgens de Hengsten Herkeuringscommssie en eventuele reserve gevuld.
Na aftreden kan men direkt weer verkozen worden.
Indien gewenst spreken we een totaal aantal zittingstermijnen af.
De leden van de fokverenigingen kunnen niet stemmen op keursmeesters 
welk lid zijn van hun fokvereniging.
Voordelen van dit systeem: De leden van het NSPS kiezen rechtstreeks de 
juryleden.
Het Hoofdbestuur kan geen ”gekleurde’’ kandidaatsstelling meer verweten 
worden en de kandidaatstelling is volledig transparant.
De wijze van verkiezing past in deze tijd van meer inspraak en zeggenschap 
van de leden.
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Om te komen tot een eerste invulling van genoemde commissies stellen wij 
voor de eerste keer de nummers 1 tm 3 van de lijst in de
Hengstenkeuringscommissie te plaatsen en nummer 4 als reserve.

De nummers 5 tm 7 van de lijst in de Hengsten Herkeuringscommissie te 
plaatsen en nummer 8 als reserve.
Eerste jaar treden de keurmeesters af met de minste stemmen en zo door 
naar het 2e jaar.
Na 3 jaar treedt degene af welke met de meeste stemmen begon.
Na de eerste drie jaar treed telkenmale de langst zittende af.
Zoals het voorstel aangeeft kunnen afgetreden keurmeesters direct weer in 
functie herkozen worden.
Uiteraard als het totaal overzicht dit aangeeft.
Reserves treden ook iedere 3 jaar af en het is best mogelijk dat nummer 3 van
de totaallijst reserve wordt.
Genoemd totaallijst zou ook een leidraad kunnen zijn voor de Nederlandse 
kampioenschappen.
Het bestuur kan niets worden verweten.
Invulling van de keuringscommissie is volgens wens van de leden.
En in een vereniging bepalen de leden.

Wij vragen de  LAR leden dit in uw voorjaars-ledenvergadering te bespreken, 
zodat we op de komende LAR vergadering van 26 maart hier over van 
gedachten kunnen wisselen.

m.v.g.

Afgevaardigde LAR                    Reserve lid LAR

Wout v. Brouwershaven                                              Leen Both
tel. 06 26360342 tel. 06 25228360


