Concept
Algemene ledenvergadering NSPS
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS
op zaterdag 27 november 2021 aanvang 10.30 uur in een zaal van Van der Valk Hotel Duiven,
Impuls 2, 6921 RK Duiven.

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 29-5-2021
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 aanpassing keuringsreglement (zie bijlage)
(Op 28-10-2021 besproken in de LAR en voorzien van een positief/negatief advies.)

6. Verkiezingen en/of benoemingen
a. Verkiezing juryleden.
Het bestuur draagt de volgende juryleden voor ter benoeming voor de statutaire periode
van 3 jaar:
In alfabetische volgorde:
Dhr. A. Boer
Dhr. A. Zandee

jurylid concoursrijden
jurylid concoursrijden

b. Verkiezing leden hengstenjury (zie bijlage)
c. Verkiezing leden hengstenherkeuring (zie bijlage)
d. Verkiezing lid kascontrolecommissie.
Binnen de Kascontrolecommissie is reglementair aftredend en niet herbenoembaar dhr. K.
Arts.
Het hoofdbestuur draagt voor de statutaire periode van 3 jaar voor ter benoeming: …………..

e. Verkiezing lid van de Commissie van Beroep.
Door het tussentijds terugtreden van dhr. A. Zandee is er een vacature.
Het hoofdbestuur draagt voor de statutaire periode van 3 jaar voor ter benoeming:
Dhr. A. Boer te Veenhuizen
7. Financiële zaken
a. Behandeling en vaststelling van de concept Tarievenlijst 2022

De tarievenlijst, inclusief toelichting, is in het oktober nummer van “De Shetland Pony”
afgedrukt. Het hoofdbestuur stelt voor de tarievenlijst vast te stellen overeenkomstig het
gepresenteerde concept.
Op 28-10-2021 besproken in de LAR en voorzien van een positief/negatief advies.
b. Behandeling en vaststelling van de concept Begroting 2022
De samenvatting van de concept Begroting 2022 is in het oktober nummer van “De Shetland
Pony” afgedrukt. Degenen die de complete Begroting wensen te ontvangen kunnen een
exemplaar aanvragen bij het stamboekkantoor.
Het hoofdbestuur stelt voor over te gaan tot vaststelling van de begroting 2022
overeenkomstig het neergelegde concept.
Op 28-10-2021 besproken in de LAR en voorzien van een positief/negatief advies
8. Uit het bestuur
9. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen besluiten,
voor zover van toepassing, in reglementen vast te leggen.
10. Rondvraag
11. Sluiting

