
Notulen Algemene ledenvergadering NSPS d.d. 29-5-2021 
 
1. Opening 
Goedemorgen ponyvrienden, liefhebbers van de Shetland Pony, leden van ons stamboek.  
 
Fijn dat u allen in zo grote getale deelneemt aan deze bijzondere Algemene Ledenvergadering van 
het NSPS. Het is voor het eerst dat we ons genoodzaakt voelen deze ALV digitaal te houden. We zijn 
dus allemaal deelnemer aan, en getuige van, een heel bijzondere dag in de geschiedenis van ons 
stamboek. 
Voor diegene die mij niet kennen, mijn naam is Remond Molenkamp. Ik ben sinds afgelopen 
september lid van het bestuur van het NSPS. Dat bestuur heeft mij gevraagd om vandaag als 
voorzitter voor deze vergadering op te treden. Ik hoop en ga ervan uit dat dat een eenmalige 
gelegenheid is, omdat we na afloop van deze vergadering enkele nieuwe bestuursleden en een 
nieuwe voorzitter gekozen hebben. 
De afgelopen periode was voor ons allemaal erg bijzonder. De Corona-pandemie heeft ons allemaal 
in haar greep gehouden. Het normale, toch vrij luxe, leven dat we in Nederland gewoon waren te 
leiden werd aan veel kanten aan banden gelegd. Ook ons stamboek had daarmee te maken. We 
konden in december nog wel een, zij het op flink  aangepaste wijze, jonge hengsten keuring houden, 
mét een goed gewaardeerde livestream. De premiekeuring in januari heeft voor het eerst sinds 
mensenheugenis niet plaats gevonden.   
Gelukkig ziet het er naar uit dat we de komende tijd meer versoepelingen in Nederland krijgen. Zoals 
het nu lijkt gaan ook onze premiekeuringen straks weer op de normale wijze plaatsvinden. We 
kunnen dus ook als stamboek weer vooruit kijken. Samen met u allen willen we vandaag de eerste 
stappen daarvoor zetten. We hebben als bestuur de afgelopen maanden in onze kleine bezetting al 
veel werk voorbereid. Eén van de belangrijkste doelen van de vergadering vandaag is het 
ondervinden van uw steun om op de ingeslagen weg door te gaan. 
Dat betreft onder meer de uitbreiding van ons bestuur met vier nieuwe leden, maar ook het voorstel 
voor verkiezing van de hengstenjury. Verder zullen we ons vandaag beperken tot een aantal 
herbenoemingen en verkiezingen van commissieleden en adviseurs. Ook staan de nodige financiële 
stukken op de agenda. We sluiten dan af met enkele bestuursmededelingen. 
 
Om deze online vergadering in goede banen te leiden hebben we het bedrijf Online-ALV in de arm 
genomen. Zij verzorgen de techniek van deze vergadering en ondersteunen ons in de organisatie. Zo 
is de heer Wouter Taal vandaag als moderator hier op het stamboekkantoor aanwezig.  Hij zal onder 
meer de vragen die u in de chat kunt stellen in de gaten houden en die aan mij doorgeven, zodat we 
er op kunnen antwoorden. Op deze wijze kunnen we toch een interactieve vergadering hebben. 
Helaas is het vanwege het grote aantal deelnemers niet mogelijk u aan het woord te laten. Vragen 
kunt u dus alleen via de chat stellen. Uw naam staat daar automatisch bij vermeld zodat iedereen kan 
zien wie die vraag gesteld heeft. Maar dat heeft u waarschijnlijk allemaal al gelezen in de uitgebreide 
mail van het bedrijf Online-ALV, met toelichting en fraaie filmpjes die dit allemaal mooi duidelijk 
gemaakt hebben. We vragen u daarbij wel om alleen als u echt een serieuze vraag heeft, deze in de 
chat te stellen. Het is fijn dat u mij allemaal de groeten vanuit uw woonplaats wilt doen via de chat, 
maar dat is toch vandaag niet echt de bedoeling. We willen het graag kort, bondig en zakelijk 
houden, zodat het ook voor onze moderator werkbaar blijft. Alvast bedankt voor uw medewerking in 
deze.  
Ook over het stemmen heeft u kunnen zien en lezen hoe dit in zijn werk gaat. Ieder lid dat zich 
aangemeld heeft voor deze vergadering kan voor iedere verkiezing één stem uitbrengen. Dat is 
geborgd via een uitgekiend systeem met toegangscodes via uw telefoon. We vertellen u straks hoe 
dat verder precies in zijn werk gaat. 
Ook wil ik graag nog een bijzonder woord van welkom richten aan onze ereleden, mevrouw Anna-
Marie Dijk en de heren Isaak Bos, Geurt van den Brink, Jan Kuipers, Jack Remmen en Ernst Termeer 



die samen met ons aan deze vergadering deelnemen. Ook een van harte welkom voor onze leden 
van verdiensten. 
In de achter ons liggende periode zijn er ons een aantal leden ontvallen. Graag willen we hen 
herdenken. Daarom vragen we u om deze leden een kort moment in stilte te herdenken. 
……  
Dank u wel! 
Hiermee open ik de vergadering. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Ik heb twee mededelingen vooraf. 
Als eerste dat het verslag van deze vergadering zal worden opgesteld door Mieke van Kuijk.  
De hele vergadering wordt ook opgenomen en dat maakt het voor haar ook handig om het verslag 
ook samen te stellen. 
 
De tweede mededeling is een toezegging die we gedaan hebben op de laatste LAR vergadering. Er 
werden daar vragen gesteld met betrekking tot de exacte uitslagen van de stemmingen tijdens de 
ALV van 9 september. Het is tijdens die ALV verzuimd om de exacte uitslagen te melden. Dus die 
gaan we nu nog even voorlezen, die toezegging hebben we gedaan. 
 
Op 9 september 2020 zijn er voorstellen aan de orde geweest met betrekking tot de bovenbalkscore. 
Er waren 56 stemmen voor, 69 tegen, 6 blanco en 1 ongeldig. 
De aanvulling op het huishoudelijk regelement had 82 voor, 33 tegen, 13 blanco en 4 ongeldig.  
De bestuursverkiezingen:  
Dhr. Burgers   61 voor – 66 tegen – 5 blanco – 1 ongeldig  
Dhr. Molenkamp  78 voor – 51 tegen – 4 blanco – 1 ongeldig  
Mevr. Jensma   116 voor – 15 tegen – 3 blanco  
Dhr. Bos   106 voor – 27 tegen 2 blanco 
 
Vervolgens waren er verkiezingen voor een aantal juryleden: 
Dhr. L. Alderkamp   109 voor – 24 tegen – 2 blanco 
Dhr. A. van Asch   118 voor – 13 tegen – 4 blanco 
Drs. G. van den Brink   105 voor – 23 tegen – 4 blanco - 3 ongeldig 
Mw. A.M. Dijk-van Delden  125 voor – 4 tegen – 4 blanco – 2 ongeldig 
Dhr. A.J. Dijkstra   120 voor – 14 tegen – 1 blanco 
Dhr. W.C.M. Lazeroms   124 voor – 10 tegen - 1 blanco 
Dhr. R.H.A. Meems   120 voor – 4 tegen - 11 blanco 
Dhr. B.H.M. Nijhof   129 voor – 4 tegen - 2 ongeldig 
Mw. S.D. Scheiberlich   104 voor – 29 tegen -2 blanco 
Dhr. P. de Wit    97 voor – 35 tegen - 3 blanco 
Mw. R. Wolters   108 voor – 25 tegen - 2 blanco 
Mw. Van Kasteren  119 voor – 7 tegen – 5 blanco – 1 ongeldig 
 
Dan voor de Foktechnische Commissie:  
De heer Lubbe 94 voor -  35 tegen -  4 blanco 
De heer Peeters 98 voor – 28 tegen – 4 blanco – 2 ongeldig 
 
En als laatste verkiezing voor inspecteur de heer Jaspersen 121 voor – 12 tegen – 2 blanco. 
 
Tussendoor is er een vraag gekomen van Hengstenhouderij van Kuijk. De aantallen die uitgebracht 
zijn, zijn er meer dan het aantal stemgerechtigde: 



Dhr. Molenkamp reageert hierop dat dit niet mogelijk is en dat hij daar het antwoord schuldig op 
moet blijven. Hier komen we nog op terug. Later blijkt dat alle stemmen door 2 personen zijn geteld, 
daar waar er afwijkingen waren zijn ze nogmaals geteld. 
Indien het verschil tussen voor en tegenstemmen duidelijk groot was is dit door de tijdsdruk niet 
meer gedaan, de afwijkingen betreffen maar enkele stemmen en hebben geen invloed op de uitslag. 
 
Dan door met agenda punt 2, het ingekomen stuk van de NSPS leden uit de provincie Drenthe over 
het oprukken van de wolf in Nederland en hoe het bestuur hiermee omgaat. Daar wordt straks aan 
het einde van de vergadering bij de bestuurs mededelingen op terug gekomen.  
 
3. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen 
Normaal hebben we deze nodig bij de fysieke vergadering. Maar omdat we digitaal stemmen is dit 
agendapunt niet aan de orde. 
 
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 9 september 2020 
Het verslag wordt in zijn geheel aan de orde gesteld. Zijn er op- of aanmerkingen? 
Er zijn geen vragen, het verslag wordt vastgesteld en mevrouw Mieke van Kuijk wordt bedankt voor 
de correcte verslaglegging van de ALV van vorig jaar. 
 
5. Voorstellen 
a. Voorstel kiezen juryteam hengstenkeuring 
Dit voorstel en de bijbehorende inleidende tekst heeft u allemaal via de website en ons Shetland pony 
magazine kunnen lezen en inzien. We willen het nu aan u voorleggen ter goedkeuring. Dit voorstel is  
op de laatste LAR vergadering aan de orde geweest, er is uitgebreid gediscussieerd en het is voorzien 
van een positief advies. De inleidende tekst wordt voorgelezen:  
De afgelopen jaren is gebleken dat de huidige manier van kiezen van juryleden voor de 
hengstenkeuringscommissies niet langer voldoet. Er is in verschillende commissies, fokverenigingen, 
LAR- en ALV-vergaderingen over gediscussieerd. De adviescommissie die tot vorig jaar het 
hoofdbestuur terzijde stond heeft in 2020 een nieuw voorstel voor verkiezing opgesteld. Dit voorstel is 
na uitgebreide discussie op de laatste ALV niet ter stemming gebracht. Voor de afgelopen 
hengstenkeuring heeft het hoofdbestuur daarom noodgedwongen gebruik moeten maken van artikel 
2 van het keuringsreglement en juryleden aangewezen. Vervolgens is gewerkt aan een nieuw voorstel 
waarin verschillende argumenten uit de discussie als uitgangspunten zijn verwerkt. Om het gewenste 
draagvlak te creëren heeft het hoofdbestuur een aantal juryleden benaderd en gevraagd mee te denken 
in het opstellen van een nieuw voorstel. Het voorstel dat nu voorligt voldoet daarmee aan veel van de 
wensen zoals die door leden en fokverenigingen bekend gemaakt zijn. Daarbij is het eenvoudig, helder 
en praktisch van opzet. Ook het door velen gewenste aspect van begeleiding en coaching van juryleden 
is erin verwerkt. Wij denken met dit voorstel een voor zeer velen acceptabel, en praktisch goed 
werkbaar, plan te hebben opgesteld. Na instemming van de leden op de komende ALV kan het bestuur 
vervolgens op de najaarsvergadering kandidaten voor de diverse openstaande vacatures in de 
juryteams voordragen. 
Tot zover de inleiding. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om vragen of op- en aanmerkingen 
te geven. 
Er komt een vraag binnen: Er wordt een reserve voorgedragen, met welk jurycorps starten we dan? 
Op de komende najaarsvergadering, zullen de mensen voorgesteld gaan worden en net als nu 
gebruikelijk is zal het reserve lid ook gekozen worden. Er worden dus 4 namen gegeven waarover 
gestemd kan worden waarvan er één reserve jurylid zal zijn. De bedoeling is dat het jaar erop 1 
iemand afvloeit en dat het reserve lid in het corps zal plaats nemen. En dan zal er een nieuw reserve 
lid gekozen worden. We hebben net als nu, 1 reserve jurylid die ook nodig is voor ziekte of 
anderszins.  



Nadat er geen vragen meer zijn wordt het voorstel in stemming gebracht. Dit gaat doormiddel van 
een bericht in uw beeld: voor – tegen of blanco. Daarna bevestigt u uw stem. Na sluiting zal de 
moderator de stemmen automatisch tellen. De uitslag is dan ook heel snel.  
Stemming: 119 voor – 15 tegen – 6 blanco. Het voorstel is dus aangenomen. 
Op de komende najaarsvergadering zullen de kandidaten voorgesteld worden zodat de leden deze 
kunnen verkiezen. 
 
Er worden vragen tussendoor gesteld: 
Wat gebeurt er met de stemmen van leden die nu niet ingelogd zijn i.v.m. verloren stem? Hierop 
reageert de heer Molenkamp dat iedereen de gelegenheid heeft gehad om aan te melden en in te 
loggen en iedereen die ingelogd is kan stemmen. Er zijn geen problemen met inloggen. Dus alleen de 
leden die nu ingelogd zijn kunnen stemmen en hebben stemrecht. Dit is ook bij een fysieke 
vergadering. Je kunt alleen stemmen als je aanwezig bent. 
 
Er zijn pas 142 stemgerechtigden online zijn terwijl er veel meer uitgenodigd zijn? Dit is hetzelfde 
antwoord. Als je er niet bent dan heb je geen stemrecht. Sommige kunnen misschien niet gewoon 
aanwezig zijn ondanks dat ze zichzelf hebben aangemeld.  
 
 
6. Verkiezingen en/of benoemingen 
a. Verkiezing leden van het HB 
Dit punt betreft het verkiezen van leden van het hoofdbestuur. Zoals u allemaal weet zijn de plekken 
in het Hoofdbestuur al deels bezet. Op de laatste ALV zijn er 3 nieuwe bestuursleden gekozen. En 
daarmee bestaat het momenteel uit 4 leden en daarmee zijn we niet compleet. De afgelopen jaren 
heeft ook uitgewezen dat het vele werk en de verantwoordelijkheid niet goed door een beperkt 
aantal bestuursleden is op te pakken. We zijn heel blij dat de commissie werving en selectie niet 
heeft stil gezeten. De commissie is de afgelopen maanden druk bezig geweest en al vrij snel na de 
laatste ALV hebben zij kandidaten gesproken en gelukkig hebben ze een aantal mensen kunnen 
voordragen. Het bestuur heeft besloten die voordracht te honoreren en de kandidaten nu vandaag 
voor te dragen ter verkiezing. Op de site van het stamboek hebben zij zich kort voorgesteld. We gaan 
per persoon de stemming houden: 
De heer H. Schouls te Zevenaar: voorzitter: 123 voor – 16 tegen – 4 blanco. 
De heer R. van Raak te Bavel: Fokkerij: 121 voor – 20 tegen – 1 blanco 
Mevrouw Jensma te IJum: Secretaris: 127 voor – 14 tegen – 5 blanco 
Mevrouw L. Edwards te Horssen: Sport en recreatie: 120 voor – 18 tegen – 8 blanco.  
De heer K.F. Oudman te Oostwold: Penningmeester: 140 voor – 3 tegen – 3 blanco 
In beeld staat soms een stem minder dan de moderator aangeeft. De stemmen in beeld zijn de juiste 
stemmen geweest. Daar heeft de computer namelijk al een correctie op doorgevoerd. 
Iedereen is dus met een grote meerderheid verkozen in het bestuur. De heer Molenkamp geeft het 
woord aan  de heer Schouls, hij wil iedereen bedanken voor het gestelde vertrouwen. Hij is blij met 
de vele stemmen voor hemzelf en de andere bestuursleden. Daar haalt hij veel vertrouwen uit voor 
de komende bestuursperiode. Hij geeft vooraf de volgende dingen mee: in de algemene zin is dat we 
moeten kijken naar het aantal leden. Dit is ook het advies van de kascontrolecommissie. Want dat is 
wel iets waar de komende tijd echt aandacht aan besteed moet worden. We proberen het aantal 
leden te stabiliseren maar groei zou ook heel erg mooi zijn.  
Verder is er gekozen voor het model van de organisatie met een kantoor manager. Dat vindt hij een 
hele goede stap. We moeten ervoor zorgen dat de besturen kunnen besturen en dat het werk op 
kantoor wordt uitgevoerd. Daardoor is er ook minder druk op de bestuursleden en hopelijk leidt dit 
ertoe dat er meer leden beschikbaar zijn voor bestuursfuncties. Men moet graag in het bestuur 
willen. Dan meer voor mezelf, ik ben een verbinder en zorg graag dat de communicatie met iedereen 
goed verloopt en dat moet leiden tot het belangrijkste: dat we plezier hebben in fokken en het 
gebruik van de shetlandpony.  



 
Ook de heer Van Raak wordt aan het woord gelaten. Echter is er bij hem geen geluid. Hij bedankt 
iedereen middels de chat.  
Mevrouw Jensma bedankt iedereen voor het gestelde vertrouwen en ze geeft aan dat ze net als de 
heer Van Raak heel erg haar best gaat doen om zich maximaal in te zetten samen met dit mooie 
team.  
Ook mevrouw Edwards wil iedereen bedanken voor de stemmen. En ze vindt het heel leuk om deze 
kans te krijgen en ze spreekt de hoop uit dat er binnenkort een aantal mooie wedstrijden op de 
kalender gezet kunnen worden. 
De heer Oudman komt als laatste aan het woord.  Ook hij bedankt iedereen voor het vertrouwen. Nu 
wil hij het gaan waarmaken.  
Iedereen heeft nu kort kennis kunnen maken in beeld met de nieuwe bestuursleden.  
 
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: 
De juryleden zijn elke 3 jaar, aftredend en herbenoembaar. De heer Van Hemert heeft aangegeven,  
vanwege zijn leeftijd en gezondheid, dat dit maar voor 1 jaar zal zijn. Wij respecteren zijn keuze. We 
dragen hem wel formeel voor 3 jaar voor aangezien dit reglementair verplicht is. 
In alfabetische volgorde: 
Dhr. J.G. Damen jurylid exterieur: 79 voor – 52 tegen – 9 blanco 
Dhr. J.H. Drenth jurylid exterieur: 98 voor – 34 tegen – 5 blanco 
Dhr. A. Groeneveld jurylid exterieur: 123 voor – 15 tegen – 1 blanco 
Dhr. J.C. den Hartog jurylid exterieur: 83 voor – 52 tegen – 5 blanco 
Dhr. A.D. van Hemert jurylid exterieur: 109 voor – 26 tegen – 4 blanco 
Dhr. H.A. Nijssen jurylid exterieur: 80 voor -57 tegen – 4 blanco 
Mw. N. van Reenen jurylid concours rijden: 102 voor – 15 tegen – 26 blanco. 
De heer Molenkamp feliciteert alle juryleden met hun herbenoeming en hij hoopt dat ze met veel 
plezier de gewaardeerde taken voor het stamboek gaan uitvoeren.  
 
Er is een vraag tussendoor gesteld: 
Mevrouw Haverkamp-Groen: het is raar dat we niet aan het aantal stemgerechtigde van 146 
stemmen komen als je de uitslagen bij elkaar optelt. Hierop reageert de moderator dat dit heel 
normaal is bij een online vergadering aangezien er dan vaak deelnemers zijn die niet stemmen en dus 
minder actief aan de vergadering deelnemen. 
 
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. 
 



Stemming: 
Dhr. A.C. van Asch te IJzendoorn: 121 voor – 17 tegen – 3 blanco 
Dhr. F. Steijvers te Budel: 120 voor – 18 tegen – 3 blanco 
Dhr. H. van Weelden te Bruchem: 104 voor – 24 tegen – 14 blanco 
De verkozen leden worden bedankt voor hun toekomstige inzet. Ook wordt de heer Bonants heel 
hartelijk bedankt voor zijn inzet al die jaren. Er zal binnenkort een bos bloemen verstuurd worden 
met de dankzegging van al onze leden voor alle werkzaamheden die u voor ons verricht heeft.  
 
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. 
Stemming: 117 voor – 14 tegen – 7 blanco. 
Daarmee wordt vastgesteld dat ze is gekozen in de kascontrolecommissie. Ze wordt veel succes en 
plezier gewenst met de werkzaamheden.  
De heer Vrielink heeft de afgelopen jaren met veel gedrevenheid en betrokkenheid zijn werk in de 
kascontrolecommissie gedaan, hij wordt bedankt voor zijn inzet. Ook hij zal een bos bloemen 
ontvangen.  
 
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. 
Ook de heer Schutte heeft aangegeven dat hij zijn werkzaamheden graag voortzet voor het stamboek 
maar mede gezien zijn leeftijd is het moment gekomen om binnen enige tijd afscheid te nemen van 
zijn functie. Hij zal dit nog maximaal 1 jaar doen. Ook hier is het reglementair niet mogelijk om 
iemand voor 1 jaar te benoemen. We zullen op zoek gaan naar een geschikte opvolger. 
Stemming: 128 voor – 10 tegen – 0 blanco. 
 
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 advies.) 
De heer Bos de huidige penningmeester krijgt het woord: 
De tarieven zijn de bouwstenen voor de begroting. Normaliter, in de fysieke ledenvergadering, wordt 
er instemming verkregen d.m.v. een applaus. Dit is niet mogelijk. We zullen deze vergadering dit 
doen middels de stemknop omdat applaus uiteraard niet wordt gehoord. Dit is geen officiële 
stemming maar een instemming. Normaal wordt de begroting gepresenteerd in de najaars-
ledenvergadering. Er is geen vergadering geweest, we beseffen ons wel dat 2021 al een tijd op weg is 
en dat sommige bedragen al zijn ingehaald door de werkelijkheid.  
Eerst over de tarievenlijst. Jaarlijks worden deze verhoogd door het CPI cijfer. Het laatst 
gepubliceerde percentage van 1,7 procent. 
Er zijn een drietal aanpassingen gedaan in tarievenlijst: 

1. het tarief van de stamboekopname is netjes afgerond aangezien er nog steeds contant geld 
rond gaat. 

2. De tarieven voor de uitgaven hengstenboek zijn verwijderd omdat deze uitgave beëindigd is. 
Wellicht komt er een digitale vervanger. 

3. Ook de PPC’ers komen nog leden tegen die contant willen afrekenen. Daarom zijn deze 
tarieven ook afgerond. 

We hanteren deze tarieven al een aantal maanden maar we vragen toch uw instemming.  
Dit zal gebeuren samen met de vaststelling van de begroting. 



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. 
 (Op 22-4-2021 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies.) 
Er is uiteindelijk een negatief resultaat opgenomen in de begroting. Een begroting is wel een 
voorspelling en opgesteld op basis van ervaringscijfers. We hebben gekozen voor een realistische 
wijze van presenteren. Het verlies is natuurlijk niet goed maar wel realistisch. Het is ook een signaal 
vanuit het bestuur dat het in de nabije toekomst beter moet. Er is nagedacht hoe we ons stamboek 
toekomst bestendig kunnen maken. Het is dan heel belangrijk dat de financiën gezond zijn. De 
contributie opbrengsten zijn inmiddels hoger dan begroot. Bij de stamboekopnames en 
veulenregistraties verwachten we dat de begroting reëel is. Bij de registratie van de overige pony’s 
hebben we bijna 39.000 begroot. Ook in het kader van de nieuwe I&R moeten nog veel pony’s 
worden verzien van een paspoort en een chip. Dit genereert nog wat extra inkomsten boven hetgeen 
dat begroot is. 
De administratie voor derden is vrij stil geweest en we hopen dat de activiteiten in het 2e halfjaar 
weer gaan toenemen. De personeelskosten is op basis van de huidige bezetting. Er zijn heel veel 
processen waar nog wat slagen in te maken zijn om dat te stroomlijnen en meer efficiëntie te 
behalen. De licentiekosten blijven van het Equis programma.  
De keuringskosten zijn op basis van een normaal keuringsseizoen.  
De kosten officieel orgaan zijn gebaseerd op 10 uitgaven echter zullen er in 2021 8 nummers worden 
uitgebracht. Tevens wordt er gekeken naar de verzekeringen waarvoor onze nieuwe penningmeester 
meer achtergrond en kennis heeft.  
Kortom het verlies is een trigger om actie te ondernemen.  
Stemming ter goedkeuring: 105 voor – 12 tegen – 9 blanco 
 
Vraag tussendoor: Wat zijn de effecten bij het ledenaantal na de invoering van het UBN?  
Er zijn niet direct effecten te zien. We factureren de contributie in februari en toen was de regeling 
nog niet effectief. Het is lastig om daar nu al iets in te duiden.  
 
8. Jaarrekening 2020 
a. Balans per 31 december 2020 
b. Winst- en verliesrekening over 2020 
Ook nu wordt door de voorzitter het woord weer gegeven aan de heer Bos.  
De heer Bos geeft aan dat 8a en 8b bij elkaar horen en zullen dan ook samen besproken worden. Het 
gaat er uiteindelijk om hoe de uitgaven en de inkomsten zijn geweest. En zijn we wat tekort gekomen 
of hebben we wat over gehouden. 2020 was natuurlijk financieel ook een heel bijzonder jaar. Het 
keuringsseizoen is heel anders gelopen dan in een normaal jaar zonder Corona pandemie. De 
stamboekopnamen zijn uiteindelijk gedaan op de Coronakeuringen. Er zijn ongeveer 200 
stamboekopnames minder geregistreerd dan begroot.  Er is geen nationale keuring gehouden en de 
hengstenkeuring is in aangepaste vorm gehouden. Dat alles maakt dat je dan toch een iets afwijkend 
beeld krijgt op bepaalde posten t.o.v. de begroting. Er was begroot over 2020 dat we een resultaat 
zouden hebben van € 144 maar dat is dan € 9.500 geworden. Dat is natuurlijk prima en daar valt 
niets van te zeggen maar het is dan ook lastig vergelijkbaar. 
Bij de inkomsten kant zijn de contributies iets meer dan begroot, ook voor 2021. En dat is dan ook 
hoopvol zeker ook gezien dat we wel een ledenafname zien. De afdrachten van de dekgelden zijn wel 
wat minder geweest. Dat betekent dat er binnen het stamboek minder is gedekt. Bij de 
stamboekopname zijn er een stuk minder aangeboden dan begroot. Ook zijn er minder veulens 
opgegeven dan begroot.  



De registratie overige pony’s is altijd moeilijk, dit was fors minder dan begroot. Wat betreft de 
duplicaten, er zijn veel mensen die dingen zoek maken. Daar profiteren we van want dan kunnen we 
weer duplicaten verstrekken. Overschrijfgelden zitten ook op het niveau dat is begroot. 
Administratie derden is ook onder de begroting. Ook het Groninger paard had minder uren nodig 
waardoor de inkomsten hiervan minder waren. 
En we hebben ook nog wel € 5 rente. 
We moeten nu wel zorgen dat we geen boeterente gaan betalen. 
 
Bij de uitgavenkant hebben we de personeelskosten, de begroting 2020 is gemaakt in de herfst van 
2019 en uiteindelijk zijn er in 2020 plannen gemaakt en besluiten genomen. En dan zie je dat de 
dingen die leefde tijdens het maken van de begroting anders waren dan de werkelijke uitwerking in 
2020. Dat resultaat in € 15.000 meer aan kosten. 
In de huisvestingskosten zit nog wel een dingetje. We zijn verhuisd naar Steenderen. Daar hebben we 
het prima naar ons zin en dat scheelt ook in de kosten. Maar met name de energiekosten, daar zit 
nog wel een lek en dat wordt nu ook onderzocht. Er is een bureau ingehuurd. De kantoorkosten 
waren iets hoger dan begroot en de kosten automatisering zijn gelijk gebleven.  
De kosten organisatie en leiding, daar zie je dus dat er minder vergaderd is, minder bijeenkomsten en 
er is veel via teams en zoom vergaderd. Dit scheelt heel veel km declaraties. Het is misschien niet 
altijd even gezellig maar het scheelt wel tijd en kosten. 
De keuringskosten zijn ook lager dan begroot, we hebben Coronakeuringen gehad. Uiteindelijk was 
dat een verhaal dat de deelnemers zich centraal aanmelden met € 10 inschrijfgeld. Het stamboek 
ontvangt het geld en het stamboek betaalde alle kosten zoals catering en accommodatie en wat er 
over zou blijven is verdeeld onder de fokverenigingen ter versterking van hun financiële positie. 
Wedstrijden hebben we helemaal niet gehad, de € 295 welke er staat genoemd is nagekomen van 
2019. 
De kosten van de veulenregistratie zijn afhankelijk van het aantal aangemelde veulen en overige 
pony’s zijn de overige kosten voor de paspoorten. 
De kosten voor het officieel orgaan zijn minder doordat er 2 nummers minder zijn uitgegeven. Dit 
scheelt toch € 10.000 aan kosten. Kosten DNA sperma onderzoek is het restje wat voorheen uit het 
stamboek komt. Bij de PR is toch nog €2.700 uitgegeven door de diverse uitgaven en activiteiten. 
Door dit alles krijg je toch nog een resultaat van € 9.500.  
Er zijn geen vragen over dit agendapunt. De heer Bos bedankt iedereen voor de aandacht.  
De voorzitter bedankt de heer Bos voor de uitgebreide toelichting en vraagt nogmaals of er vragen 
zijn. 
 
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”. 
De voorzitter leest de rapportage voor: 
Op 12 maart 2021 hebben ondergetekende de financiële administratie 2020 van het Nederlands 
Shetland Pony Stamboek gecontroleerd. De administratie ziet er correct uit. 
Uit de jaarrekening 2020 blijkt een positief resultaat. Dit positieve resultaat komt met name voort uit 
een vermindering van kosten door de Coronacrisis. Als 2020 een normaal jaar was geweest zou het 
resultaat naar alle waarschijnlijkheid negatief zijn geweest 
Bovenstaande baart ons zorgen. Wij adviseren het bestuur een commissie te vormen vanuit de leden 
die na gaat denken over de toekomst van het NSPS in een 5-jarige en 10-jarige termijn qua 



kostenstructuur, aantal leden en registraties, organisatiestructuur, invloed I en R en mestwetgeving 
op ons stamboek en met name op continuïteit binnen de te verwachten opbrengsten. 
Dat zijn de bevindingen en advies van de kascontrolecommissie. Als er geen vragen zijn dan gaan we 
naar de goedkeuring van de jaarstukken. 
d. Goedkeuring van de jaarstukken 
Deze zijn op 22-4-2021 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 
Stemming: 118 voor – 1 tegen – 1 blanco 
e. Verlenen van decharge aan de penningmeester 
Er wordt decharge verleend aan de penningmeester.  
 
9. Mededelingen van het bestuur 
Zoals bij het begin van de vergadering bij de ingekomen stukken aangegeven behandelen we hier een  
mail van 26 mei van de leden van NSPS Drenthe.  
De mail is gericht aan het hoofbestuur en wordt voorgelezen door de voorzitter. 
 
Geachte leden van het hoofdbestuur, 
Namens alle leden van het NSPS uit de provincie Drenthe komen wij met de volgende vraag voor de 
ALV van 29 mei: Hoe is de status op dit moment binnen het NSPS omtrent de wolf? En kunnen wij nu 
concrete actie verwachten vanuit het nieuwe HB? In Drenthe zitten we met smart te wachten op actie 
bij de landelijke instanties. We zijn inmiddels op goede voet in gesprek met de gebiedscommissie die 
in onze provincie actief is en deze commissie wil ook zeker met ons meedenken maar geeft aan dat 
geen enkele provincie hierin het voortouw durft te nemen nu er geen druk vanuit de landelijke politiek 
of aangestelde commissies komt. Ook is er op dit moment een onderzoek gaande in Nederland naar 
de vervolg schade die de wolf gaat opleveren naast schapen en geiten. Hieraan zouden we toch als 
NSPS zijnde onze zorgen moeten uiten en proberen onze dieren onder de aandacht te brengen bij dit 
onderzoek. We hebben dit punt vorig voorjaar ingebracht bij de LAR welke unaniem is aangenomen. 
Helaas zijn er sindsdien naar ons idee nog steeds geen stappen ondernomen behalve dan dat het een 
punt is geweest in het secretarissenoverleg. Maar wat hieruit voort gekomen is, is ons helaas tot op 
heden niet duidelijk geworden. Wij snappen heel goed dat een onvolledig bestuur hier mede een 
oorzaak van is geweest. Maar in ons voorstel hebben we juist gepleit om een commissie in dienst te 
stellen zodat niet alles op het HB neerkomt. Hier is naar ons idee ook nog niets mee gedaan. Alleen 
zijn wij van mening dat de wolf niet rustig gaat afwachten tot alles op een correcte wijze geregeld en 
beschermd is.  
Dus nogmaals onze vraag wat kunnen we concreet van het HB verwachten de komende periode? 
En als tip voor de leden willen wij u allen graag meegeven: Kijk eens goed hoe u de 
aansprakelijkheidsverzekering en eventueel de verzekering van de pony's heeft geregeld. Dit blijkt 
met een aanval van de wolf nogal een grijsgebied te kunnen zijn. In de voorwaarden is daar geen 
rekening mee gehouden en verschilt het nogal hoe hier tegenaan gekeken gaat worden. En voor de 
aansprakelijkheidsverzekering geldt dat vanaf 6 pony's het niet meer gezien wordt als hobby en er 
dus een aparte verzekering dient afgesloten te worden. 
 
Alvast bedankt voor jullie reactie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Leden NSPS provincie Drenthe 
 
Hierop reageert de heer Molenkamp dat het een duidelijk verzoek is richting de ALV en het is 
inderdaad al eerder aan de orde geweest. En dit is binnen het HB ook al besproken. Zoals iedereen 
weet hebben de kandidaat bestuursleden al meegedraaid met de eerdere vergaderingen en de heer 
Hans Schouls heeft zich de afgelopen periode als aspirant bestuurslid al verdiept in de problematiek 
rondom de wolf en ook contact gehad met de brievenschrijvers uit Drenthe. We zijn er volop mee 



bezig maar het heeft nog niet geleid tot een kant en klaar antwoord. Iedereen kan wel op korte 
termijn hiervoor een plan van aanpak verwachten.   
 
Er zijn nog 8 bestuursmededelingen. 
Als eerste de beleidsvisie van het NSPS. 
We hebben de afgelopen winterperiode een drukke periode gehad in het bestuur. Met veel 
vergaderingen, soms om de veertien dagen. Gelukkig konden we al vrij snel een aantal kandidaat 
bestuursleden laten aanschuiven. Ook zij hebben al veel werk verzet en goede ideeën aangedragen. 
Samen, in dit team,  zijn we onder meer aan het werk met het opstellen van onze beleidsvisie NSPS 
2.0 
Eén van de belangrijkste aandachtspunten daarbij is onze financiële situatie en het teruglopende 
ledenaantal. De kascontrolecommissie gaf dit ook al aan. Hoe gaan we daar mee om?  
Maar vooral ook willen we positief vooruit kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we onze doelstelling 
als stamboek vorm geven? Wat zijn de kernwaarden die we daarbij voorop stellen?  Daarbij kijken we 
over de volle breedte van het aandachtsveld naar onze vereniging. Financieel realisme, 
modernisering en automatisering op het stamboekkantoor, een eigentijdse manier van 
communiceren, volop aandacht voor de veelzijdigheid van onze Shetlander en vereenvoudiging van 
de soms ingewikkelde regelgeving zijn enkele van de aandachtspunten die aan bod komen in deze 
visie. Maar we werken ook aan de begeleiding en coaching van juryleden en het beter beschikbaar 
maken van fokkerijgegevens.  
Dat zijn veel onderwerpen, heel veel onderwerpen. En dus is die beleidsvisie NSPS 2.0 niet in een 
paar maanden gereed. We zijn voornemens (als het ons allemaal lukt) om op de komende 
najaarsvergadering deze visie aan u te presenteren. Maar voor het zover is moet er nog het een en 
ander gebeuren. U kunt daar dus in de loop van dit jaar meer van verwachten en mogelijk zullen we 
eerder het een en ander publiceren op de website en in ons blad. 
 
Premiekeuringseizoen 2021 
Zoals bij de opening van deze vergadering al gemeld zien we gelukkig dat er landelijk (en ook 
internationaal) weer versoepelingen komen in de bestaande maatregelen ten aanzien van de Corona 
pandemie. 
Dit geeft ons als bestuur de verwachting en de goede hoop dat we dit jaar weer een normaal 
premiekeuringsseizoen kunnen beleven. Al onze voorbereidingen zijn er daarom op gericht om voor 
al onze leden, fokverenigingen en liefhebbers van de Shetland Pony de premiekeuringen weer te 
houden zoals we dat tot vorig jaar gewoon waren. 
Natuurlijk zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen en het al dan niet versoepelen van de 
maatregelen voor de Nederlandse overheid. We houden al het nieuws hieromtrent scherp in de 
gaten en zullen waar nodig daarop anticiperen. Maar voorlopig mag u ervan uitgaan dat we weer een 
normaal keuringsseizoen gaan beleven. 
 
Aspirant juryleden 
Onlangs hebben vier kandidaten de opleiding fokjury van de Koepel fokkerij afgerond. Jela 
Meereboer, Teun Aleven, Johny Jans en Christiaan van der Vegt hebben zowel het theoretisch als het 
praktijkexamen met goed gevolg afgelegd.  
Door de corona pandemie is het een en ander anders gelopen dan gebruikelijk. Zij gaan nu een 
tweejarig traject in waarin ze zullen meelopen als aspirant juryleden op onder meer onze 
premiekeuringen. Omdat tijdens de opleiding van de Koepel vanwege Corona minder aandacht 
geschonken is aan praktijkervaring, willen we die onze aspiranten de komende twee jaar bieden. En 
niet alleen bij ons eigen stamboek, ook bij collega-stamboeken. De contacten daarover zijn onlangs 
gelegd.  
De aspiranten zullen als onderdeel van het totaalpakket aan begeleiding, opleiding en coaching van 
juryleden de komend twee jaar intensief worden begeleid, waarbij het ook de bedoeling is dat ze een 
individuele buddy uit het bestaande jurycorps krijgen. U gaat ze het komend jaar op de 



premiekeuringen tegen komen en we wensen ze heel veel succes bij het vervolg van hun opleiding. 
En we hopen ze over 2 jaar alle 4 te kunnen voorstellen als jurylid.  
 
Manifestatie 2022 
Hoewel het nog ver lijkt, komt  de zomer van 2022 al ras nader. De organisatiecommissie van onze 
vijfjaarlijkse jubileummanifestatie is daarom druk doende om dit Shetlandponyfeest weer voor te 
bereiden. De commissie heeft, mede door Corona, het afgelopen jaar niet kunnen werken zoals ze 
misschien wel wilden, maar toch zijn ze voortvarend aan het werk gegaan. De commissie bestaat 
momenteel uit de volgende personen: 
Mevr. Annette van Boxtel  
Mevr. Martine van den Berg 
Dhr. Marc van den Broek 
Dhr. Nico den Hartog (voorzitter) 
Dhr. Peter Poppelaars 
Dhr. Wout van Brouwershaven 
 
Namens de Manifestatiecommissie mag ik u vandaag mededelen dat de manifestatie, waarin we het 
85-jarig bestaan van ons stamboek vieren, zal worden gehouden op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli 2022. 
Er is een nieuwe locatie gevonden en wel de manege met buitenterreinen in Putten 
 
Jong NSPS 
U kent allemaal Jong NSPS wel. De actieve club van jonge leden van ons stamboek. Doordat een 
aantal van hun leden de maximale leeftijd bereikt heeft, zijn ze op zoek naar nieuwe mensen. 
Ben je nog geen 25 jaar en heb je liefhebberij en interesse in onze Shetland Pony, of weet je iemand 
die dat heeft, meld je dan aan op het stamboekkantoor. Samen met de anderen uit Jong NSPS kun je 
dan deelnemen aan allerlei leuke bijeenkomsten en activiteiten met Shetland Pony’s. Je leert veel 
mensen kennen, je leert veel over omgaan met Shetland Pony’s en je geniet er samen van!   
Weet u iemand in uw omgeving (kind, kleinkind van uzelf of van buren of vrienden) die interesse 
heeft in Jong NSPS, actief wil meedenken en helpen organiseren? Laat ze dan contact opnemen met 
het stamboekkantoor.  
 
Bestuursleden 
U heeft vandaag het bestuur van het NSPS weer bijna compleet gemaakt. Dat is mooi.  
Maar we missen nog één belangrijke schakel, namelijk een bestuurslid voor PR, redactie en media. 
Een heel dynamische en interessante portefeuille waarin het stamboek zich de komende jaren flink 
wil ontwikkelen. Weet u iemand met affiniteit tot deze portefeuille, en zo mogelijk enig verstand van 
zaken met betrekking tot dit specifieke vakgebied, dan vragen we u contact op te nemen met de 
commissie Werving & Selectie, bijvoorbeeld de heren Geurt van de Brink of Ernst Termeer. 
 
Stamboekkantoor 
De medewerksters van ons stamboekkantoor hebben momenteel een erg drukke periode. Mede 
door Corona hebben ze de afgelopen periode veel thuis moeten werken. Bovendien kwam er veel 
extra werk door de nieuwe regeling vanuit de overheid met betrekking tot identificatie & registratie 
bij het RVO. Daarom is er momenteel een kleine achterstand in de werkzaamheden, onder meer ten 
aanzien van het verwerken van de stamboekopnames. Wij vragen u om enig geduld. Het bestuur 
werkt er samen met Annika, Jeanette, Monique en Karin aan om de organisatie en dienstverlening op 
kantoor zo spoedig mogelijk op peil te brengen. 
Verder hebben we in overleg met de medewerksters besloten om het stamboekkantoor in de 
zomervakantie gedurende twee weken helemaal te sluiten. Dat werkt efficiënter en geeft een stuk 
rust aan de medewerksters. De exacte sluitingsdata zullen via de website aan u kenbaar gemaakt 
worden. 



Zorgt u ervoor dat u op tijd op pony’s hebt overgeschreven zodat u ermee kunt deelnemen aan de 
premiekeuringen? Gedurende de twee weken zomersluiting vinden geen werkzaamheden, en dus 
ook geen overschrijvingen plaats. 
 
Data Hengstenkeuringen 
In overleg met de organisatiecommissie hengstenkeuring en de manege in Mariënheem zijn de 
volgende data vastgesteld voor de komende hengstenkeuringen: 
Donderdag 9 december (midden & grote maat) 
Zaterdag 11 december (kleine & minimaat) 
Vrijdag 7 en Zaterdag 8 januari 2022 
 
Het laatste punt omtrent de mededelingen betreft het afscheid van 2 bestuursleden en wel Andries 
Boer en Dick Bos. Daarvoor wordt het woord gegeven aan Jacoba Jensma. 
Zij houdt een toespraak waarbij zij, ook namens de overige bestuursleden, de beide heren bedankt 
voor hun werk in het hoofdbestuur. Op beider huisadressen zal vandaag een boeket bloemen 
bezorgd worden. 
 
 
10. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen besluiten, 
voor zover van toepassing, in reglementen vast te leggen. 
De heer Molenkamp vraagt of er iemand iets hierover wil melden in de chat. Zo niet dan gaan we 
ervan uit dat iedereen akkoord is. Er komt geen reactie en daarmee wordt het bestuur dus 
gemachtigd.  
 
11. Rondvraag 
Zijn er nog vragen of opmerkingen?  
E. van Werven vraagt of de heer van Raak iets kan zeggen over het overleg m.b.t. de mestnormen 
van een shetlander t.o.v. een paard. Er is op basis van een I&R regeling het idee in den lande dat dit 
in de toekomst ook invloed gaat hebben over de mestwetgeving.  
Er wordt gemeld dat er al wel overleg is geweest met instanties op het ministerie. Momenteel telt in 
de huidige wetgeving een shetlander even zwaar als bijvoorbeeld een trekpaard. Het verzoek ligt er 
nu om te bekijken of er andere regelgeving mogelijk is. Dit wordt in overweging genomen door de 
instanties. 
 
Tevens wordt er gevraagd of het mogelijk is om deze manier van stemmen op een gewone ALV te 
doen. Hier zal volgens de heer Molenkamp zeker naar gekeken worden. Er zal dus zeker onderzocht 
worden of het technisch en financieel haalbaar is.  
 
12. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. Het is een hele bijzondere vergadering geweest met veel leden die 
via digitale mogelijkheden hebben deelgenomen. Hopelijk kunnen we iedereen snel weer live zien. 
Het hoofdbestuur wenst iedereen nog een goed veulenseizoen.  


