
N.a.v. de te houden LAR vergadering d.d. 16 juli 2020 kan de agenda en bijbehorende 
bijlagen nog worden aangepast. De definitieve agenda van de Algemene Ledenvergadering 
wordt uiterlijk ..??.. gepubliceerd op de website van het NSPS. Hierin wordt ook het advies 
van de LAR opgenomen. 
 

Algemene ledenvergadering NSPS               
 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS 
op ?????   in een zaal van Van der Valk Hotel Duiven,  
Impuls 2, 6921 RK Duiven 
 

CONCEPT Agenda  
 
1. Opening 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen 
 
4. Verslag van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van  6 november 2019 

 

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 willen ontvangen kunnen dit 
kenbaar maken bij het stamboekkantoor waarna toezending zal volgen. 

 
5. Voorstellen 

 
a. Voorstel kiezen juryleden en aanwijzen hengstenkeurings- en 

hengstenherkeuringsjuryleden 
(Op 16 juli besproken in de LAR en voorzien van een positief/negatief advies.) 
 

b. Voorstel belangenverstrengeling 
(Op 16 juli besproken in de LAR en voorzien van een positief/negatief advies.) 

 
c. Advies Bovenbalkscore FTC 

(Op 16 juli besproken in de LAR en voorzien van een positief/negatief advies.) 
 

d. Aanvulling Huishoudelijk Reglement, artikel 7 lid 6 
leden van de LAR toevoegen bij diegene die zonder limiet telkens voor een periode van 
drie jaar worden (her)benoemd. 
(Op 24-10-2019 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies.) 
 

Deze voorstellen zijn gepubliceerd op de website van het NSPS. 
Degenen die niet van de website gebruik maken en het voorstel op papier willen ontvangen kunnen 
dit kenbaar maken bij het stamboekkantoor waarna toezending zal volgen. 

  
 

6. Benoemingen en/of verkiezingen 
 

a. Verkiezing leden van het HB 
 



Reglementaire aftredend en herkiesbaar is Mw. D. van Nuland. Zij beheert de portefeuille  
Fokkerij. 
Het bestuur draagt ter herverkiezing voor de statutaire periode van 3 jaar in genoemde HB 
functie voor: Mw. D. van Nuland te Erp 
 

Door het terugtreden van dhr. P. Collignon is de functie voorzitter van het NSPS vacant 
gekomen.  
In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie van de LAR heeft het bestuur 
dhr. T. Burgers te Leur bereid gevonden om als voorzitter zitting te nemen in het 
Hoofdbestuur.  
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde HB-functie voor: Dhr. T. Burgers te 
Leur. 
  
Door het terugtreden van dhr. H. Leijzer is de functie portefeuillehouder keuringen,  
begeleiding jury en paspoortconsulenten vacant gekomen.  
In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie van de LAR heeft het bestuur 
dhr. R.M. Molenkamp bereid gevonden als portefeuillehouder keuringen, begeleiding jury en 
paspoortconsulenten zitting te nemen in het Hoofdbestuur.  
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde HB-functie voor: Dhr. R.M. 
Molenkamp, te Neede. 
 
Door het terugtreden van Mw. W. Termeer is de functie portefeuillehouder PR, Redactie en 
Media vacant gekomen.  
In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie van de LAR heeft het bestuur 
Mw. J. Jensma bereid gevonden als portefeuillehouder PR, Redactie en Media zitting te 
nemen in het Hoofdbestuur.  
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde HB-functie voor: Mw. J. Jensma, te 
Hijum. 
 
Door het terugtreden van Dhr. J. Jansma is de functie van penningmeester van het NSPS  
vacant gekomen.  
In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie van de LAR heeft het bestuur 
Dhr. D. Bos bereid gevonden als interim penningmeester voor maximaal 1 jaar zitting te 
nemen in het Hoofdbestuur.  
Het bestuur draagt derhalve ter verkiezing in genoemde HB-functie voor: Dhr. D. Bos te 
Groenekan. 
 
De huidige functie van Mw. K. ten Dam-Molenkamp is gewijzigd in kantoormanager. 
Hierdoor treed zij terug als secretaris van het NSPS en is deze functie vacant gekomen. 
De commissie Werving & Selectie heeft nog geen nieuwe kandidaat voor deze functie 
gevonden.  
 
 
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:  
 
 
 



In alfabetische volgorde: 
 

Dhr. L. Alderkamp                jurylid exterieur, ABOP 
Dhr. A. van Asch    jurylid exterieur 
Drs. G. van den Brink    jurylid concoursrijden/ABOP 
Mw. A.M. Dijk-van Delden   jurylid concoursrijden 
Dhr. A.J. Dijkstra    jurylid exterieur  
Dhr. W.C.M. Lazeroms   jurylid exterieur 
Dhr. R.H.A. Meems    jurylid concoursrijden 
Dhr. B.H.M. Nijhof    jurylid exterieur 
Mw. S.D. Scheiberlich    jurylid exterieur 
Dhr. P. de Wit     jurylid exterieur 
Mw. R. Wolters    jurylid exterieur 
 
 
c. Benoeming jurylid concoursrijden 
 
Daarnaast is door het positief afronden van de opleiding tot jurylid Mw. M. van Kasteren 
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: 
 
Mw. M. van Kasteren                          jurylid concoursrijden 

 
d. Voordracht inzake (her)benoeming van leden van de Foktechnische commissie 

 
Binnen de Foktechnische commissie  zijn reglementair aftredend en herbenoembaar  
dhr. A.G.J. Lubbe en dhr. P.C.J.J. Peters 

 
Het Hoofdbestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen:  
dhr. A.G.J. Lubbe te Wamel en dhr. P.C.J.J. Peters te Doornenburg. 

 

e. 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. G.J. Jaspersen te Doornenburg. 
 
7. Jaarrekening 2019 
 

a.   Balans per 31 december 2019 
 
b.   Winst- en verliesrekening over 2019 
 
c.    Rapportage van de kascontrolecommissie naar aanleiding van het onderzoek naar de  
       jaarcijfers 2019 van het NSPS 
       De jaarrekening is gecontroleerd door de controlecommissie bestaande uit: 
       Dhr. K. Arts te Berghem 
       Dhr. F. Vrielink te Bathmen 
       Dhr. E. van Werven te Oene 



De samenvatting van de stukken, als bedoeld onder a en b vindt u afgedrukt in het                
maartnummer van “De Shetland Pony”. 

       Degenen die de volledige jaarcijfers wensen te ontvangen kunnen deze opvragen bij   
       het stamboekkantoor. 

 
d.    Goedkeuring van de jaarstukken 
       ( Op 26 maart besproken in de LAR en voorzien van een positief/negatief advies.) 
 
e.    Verlenen van decharge aan de penningmeester 
 
8. Beleidsplan Fokkerij FTC. 

Dit beleidsplan is ter kennisgeving aan alle leden (hier hoeft dus niet over gestemd te 
worden), deze zal t.z.t. worden opgenomen op de website. 
 

9. Mededelingen van het bestuur 
 
10. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen besluiten, 

voor zover van toepassing, in reglementen vast te leggen. 
 
11. Rondvraag 
 

12. Sluiting 
 

 
 


