
Concept 
 
Deze uitnodiging is onder voorbehoud van de maatregelen m.b.t. het Corona virus. 
Het bestuur probeert in principe een fysieke vergadering te houden evt. kan dit 
vervangen worden door een digitale vergadering. Zodra er bekend is welke manier van 
vergaderen mogelijk is en eventueel op welke locatie zullen we u via de website nader 
informeren. 
 

Algemene ledenvergadering NSPS               
 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS 
op 29 mei 2021 aanvang 10.30  uur. 
 

 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  9 september 2020 

 

De tekst van het verslag is gepubliceerd op de website van het NSPS. 
Indien gewenst is het verslag op papier te ontvangen, u kunt dit kenbaar maken bij het 
stamboekkantoor waarna toezending zal volgen. 

 
5. Voorstellen 

 
a. Voorstel kiezen juryteam hengstenkeuring 

 
Dit voorstel is gepubliceerd op de website van het NSPS. 
Indien gewenst is dit voorstel op papier te ontvangen, u kunt dit kenbaar maken bij het 
stamboekkantoor waarna toezending zal volgen. 
(Op 22-4-2021 besproken in de LAR en voorzien van een positief/negatief advies.) 
  
6. Verkiezingen en/of benoemingen  

 
a. Verkiezing leden van het HB 

 
In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie heeft het bestuur dhr. H. 
Schouls te Zevenaar bereid gevonden om als voorzitter zitting te nemen in het 
Hoofdbestuur.  
Het bestuur draagt derhalve ter benoeming in deze HB-functie voor: 
Dhr. H. Schouls te Zevenaar. 
  
 
 



In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie heeft het bestuur dhr. R. van 
Raak bereid gevonden als portefeuillehouder fokkerij zitting te nemen in het Hoofdbestuur.  
Het bestuur draagt derhalve ter benoeming in deze HB-functie voor: 
Dhr. R. van Raak te Bavel. 
 
In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie heeft het bestuur Mw. J. 
Jensma bereid gevonden te switchen van portefeuillehouder PR, Redactie en Media  naar 
secretaris.  
Het bestuur draagt derhalve ter benoeming in genoemde HB-functie voor: 
Mw. J. Jensma, te Hijum. 
 
Reglementair aftredend en niet herkiesbaar is Dhr. A.R. Boer. 
Hierdoor is de functie portefeuillehouder Sport & Recreatie vacant. 

In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie heeft het bestuur Mw. L. 
Edwards bereid gevonden als portefeuillehouder Sport & Recreatie zitting te nemen in het 
Hoofdbestuur. Het bestuur draagt derhalve ter benoeming in genoemde HB-functie voor: 
Mw. L. Edwards te Horssen. 
 
Bij zijn benoeming heeft dhr. D. Bos aangegeven dat dit voor een korte periode zou zijn. 
In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie heeft het bestuur Dhr. K. 
Oudman bereid gevonden als penningmeester zitting te nemen in het Hoofdbestuur. 
Het bestuur draagt derhalve ter benoeming in genoemde HB-functie voor: 
Dhr. K.F. Oudman te Oostwold. 
 
b. Voordracht inzake 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. J.G. Damen                             jurylid exterieur 
Dhr. J.H. Drenth                          jurylid exterieur 
Dhr. A. Groeneveld                           jurylid exterieur  
Dhr. J.C. den Hartog                          jurylid exterieur  
Dhr. A.D. van Hemert                           jurylid exterieur  
Dhr. H.A. Nijssen                           jurylid exterieur  
Mw. N. van Reenen                                     jurylid concoursrijden 
 
c. Voordracht inzake herbenoeming van leden van de Foktechnische commissie 

 
Binnen de Foktechnische commissie is reglementair aftredend en herbenoembaar  
dhr. A.C. van Asch. 
Het hoofdbestuur draagt op voorspraak van de Bond van Shetland Hengstenhouders voor de 
statutaire periode van 3 jaar voor ter herbenoeming:  
Dhr. A.C. van Asch te IJzendoorn. 
 

 
 



 
Verkiezing leden Foktechnische commissie 
 
Binnen de Foktechnische commissie is reglementair aftredend en niet herbenoembaar 
Dhr. P.L.M.J. Bonants.  
Het hoofdbestuur draagt voor de statutaire periode van 3 jaar voor ter benoeming:  
Dhr. F. Steijvers te Budel.  
Daarnaast is er sinds 2018 een vacature. 
Het hoofdbestuur draagt voor de statutaire periode van 3 jaar voor ter benoeming: 
Dhr. H. van Weelden te Bruchem. 
 
d. Voordracht inzake herbenoeming lid kascontrolecommissie. 
 
Binnen de Kascontrolecommissie is reglementair aftredend en niet herkiesbaar Dhr. F. 
Vrielink. 
Het hoofdbestuur draagt voor de statutaire periode van 3 jaar voor ter benoeming: 
Mw. M. van Kuijk te Steenbergen. 
 
e.  Voordracht inzake herbenoeming veterinair adviseur. 
 
Het hoofdbestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen: Drs. 
H.J.M. Schutte te Wamel. 
 
7. Begroting 2021 

 
a.   Behandeling en vaststelling van de concept Tarievenlijst 2021 

 

De tarievenlijst, inclusief toelichting, is in het oktober nummer 2020 van “De Shetland Pony” 
afgedrukt. Het hoofdbestuur stelt voor de tarievenlijst vast te stellen overeenkomstig het 
gepresenteerde concept. 
(Op 22-4-2021 besproken in de LAR en voorzien van een positief/negatief advies.) 

 

b.   Behandeling en vaststelling van de concept Begroting 2021 
 

De samenvatting van de concept Begroting 2021 is in het oktober nummer 2020 van “De 
Shetland Pony” afgedrukt.  
Het hoofdbestuur stelt voor over te gaan tot vaststelling van de begroting 2021 
overeenkomstig het neergelegde concept. 
Degenen die de complete begroting wensen te ontvangen kunnen een exemplaar opvragen 
bij het stamboekkantoor. 
(Op 22-4-2021 besproken in de LAR en voorzien van een positief/negatief advies.) 
 

8. Jaarrekening 2020 
 
a.   Balans per 31 december 2020 
 
b.   Winst- en verliesrekening over 2020 
 
c    Rapportage van de kascontrolecommissie naar aanleiding van het onderzoek naar de  
       jaarcijfers 2020 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 b en c vindt u afgedrukt in het                
maartnummer 2021 van “De Shetland Pony”. 
 
Degenen die de volledige jaarcijfers wensen te ontvangen kunnen deze opvragen bij het 
stamboekkantoor. 
 
d.    Goedkeuring van de jaarstukken 
(Op 22-4-2021 besproken in de LAR en voorzien van een positief/negatief advies.) 
 
e.    Verlenen van decharge aan de penningmeester 
 
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 
 

 


