
Voorstel verkiezing juryleden HK: 

 

Uitgangspunten: 

• Verkiezing uit tweetallen op ALV is niet langer wenselijk.  
o Niet gekozen kandidaat kan “krasje oplopen” 
o “Weinig animo bij juryleden om zich kandidaat te stellen ivm kans op “beschadiging” 

• Fokverenigingen vinden vaste (alfabetische) lijst niet wenselijk.  
o Te star, biedt geen mogelijkheid tot evt wenselijke aanpassing in de loop der jaren. 

• Fokverenigingen vinden 8 jaar termijn voor HK-jury te lang 

• Evenwichtige samenstelling van het team is belangrijk 

• Bestuur neemt jaarlijks verantwoordelijkheid voor juiste invulling van de teams  

• Leden willen hun goedkeuring kunnen geven aan verkiesbare juryleden 

 

Doel: 

• Het jaarlijks beschikbaar hebben van goed functionerende juryteams. 

• Het bewerkstelligen van voldoende roulatie en ervaring in de juryteams. 

 

Samenstelling en zittingsduur juryteam HK: 

Drie leden, waarvan één door bestuur aangewezen als voorzitter. Aangevuld met één reserve-jurylid. 

Maximale zittingsduur van een jurylid tijdens één periode in het juryteam HK is vier jaar (één jaar als 

reservelid, drie jaar als lid). 

Een jurylid dat eenmaal een periode deel uitgemaakt heeft van het juryteam HK of het juryteam 

herkeuring, kan later eventueel nogmaals (evt. meerdere keren) toetreden tot één van beide 

juryteams. Hij of zij zal echter niet direct in het eerste jaar na aftreden wederom verkiesbaar kunnen 

worden gesteld, tenzij het om ‘doorstroming’ van het juryteam herkeuring naar het juryteam HK 

gaat. Dat kan eventueel wel aansluitend plaatsvinden.  

 

Voordracht aan ALV: 

Het bestuur stelt jaarlijks een nieuw reservelid voor. Leden stemmen op de ALV voor of tegen dit 

jurylid. Is een jurylid door de ALV gekozen dan blijft hij/zij in normale omstandigheden vier jaar 

functioneren in het juryteam HK. 

Mocht een kandidaat niet de gewone meerderheid van het aantal stemmen behalen, dan maakt het 

bestuur gebruik van artikel 2 van het keuringsreglement en benoemt in de weken na de ALV een 

reservelid voor het juryteam.  

Een door het bestuur benoemd reserve-jurylid vervult deze taak gedurende één jaar. Het jaar erop 

stelt het bestuur in de ALV deze of een andere kandidaat ter verkiezing voor als lid van het juryteam 

HK. Eenmaal gekozen draait dit jurylid mee in het rooster op de opengevallen plek (dus normaal 

gesproken nog drie jaar). 



Om door het bestuur aan de ALV te kunnen worden voorgedragen als kandidaat-lid voor het 

juryteam HK moet een jurylid minimaal aan de volgende eisen voldoen: 

• Minimaal twee keer zijn herkozen als jurylid van het NSPS. 

• Goed in staat zijn mondeling en schriftelijk toelichting op de hengstenkeuze te geven. 

• Een aanvulling zijn op de leden die reeds deel uitmaken van het team. 

• In de drie jaar voor kandidaatstelling geen negatieve waarderingen hebben ontvangen 

tijdens het begeleidings-/coachingstraject voor juryleden. 

Het bestuur beargumenteert waarom zij het betreffende jurylid aan de ALV voordraagt ter verkiezing 

voor het juryteam HK. Alle juryleden die aan de eisen voldoen kunnen hiervoor door het bestuur 

benaderd worden. 

  

 

Algemeen: 

Zowel de juryleden zelf alsook de fokverenigingen en leden hebben de afgelopen periode laten 

weten dat ze begeleiding/coaching van juryleden vanuit het bestuur belangrijk vinden. Het bestuur 

pakt dit op. Naar aanleiding van de bevindingen uit deze begeleiding wordt het bestuur geacht indien 

nodig aanpassingen c.q. maatregelen te treffen ten aanzien van het functioneren van de juryleden.  

De bevindingen uit deze begeleiding wil het bestuur ook gebruiken bij de voordracht voor de 

kandidaten t.b.v. juryteam HK.  

Verder blijven vanzelfsprekend de bestaande richtlijnen, onder meer die  m.b.t. 

belangenverstrengeling, van kracht. 

Een jurylid wordt geacht zowel voor het juryteam HK als voor het juryteam herkeuring beschikbaar te 

zijn. 

 

 

Juryteam herkeuring: 

Op soortgelijke wijze als bij het juryteam HK wordt het juryteam t.b.v. de herkeuring samengesteld 

en voorgedragen. 

 

Voor komend jaar is het belangrijk om 1 of 2 mensen uit het juryteam van afgelopen jaar te 

handhaven om zo enige continuïteit te waarborgen.     

 

 

 

 


