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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS via online ALV 

op zaterdag 27 november 2021 vanaf 10.30 uur 

Afmelding: Dhr. A. Zandee 

1. Opening 

Goede morgen Dames en Heren, Welkom op de algemene ledenvergadering van het 

NSPS. 

Waren we de vorige ALV van opvatting dat een online ALV een eenmalige 

gebeurtenis zou zijn, blijkt nu toch dat we niet fysiek met een grote groep samen 

kunnen komen. 

Het bestuur is van mening dat op dit moment het organiseren van een gebruikelijke, 

fysieke ALV niet verantwoord is. 

Bij de ontvangst en bij het vertrekken tijdens een fysieke ALV is het lastig om de 

anderhalve meter te hanteren en ook de stemmingen zijn lastig veilig uit te voeren. 

Het samen in discussie gaan is nu lastig, daar heeft het bestuur begrip voor maar wij 

zien voor nu geen andere weg. Ook voor de komende tijd blijft het spannend hoe het 

virus zich verder ontwikkeld. 

Ons advies is om regelmatig onze website te volgen zodat u op de hoogte blijft van 

de ontwikkelingen met betrekking tot de hengstenkeuringen. 

Vandaag helpt online ALV ons weer om de digitale ALV zo goed mogelijk uit te 

voeren. Samen met de moderator van online ALV stellen we de verschillende 

agendapunten aan de orde. Via de chat kunt u, als u dat wenst, vragen stellen en 

dan kunnen we die tijdens de vergadering nog beantwoorden. 

De alv staat vooral in het teken van de verschillende verkiezingen en benoemingen. 

U kunt uw stem anoniem uitbrengen, wij als bestuur hebben daar geen zicht op. 

Zoals gebruikelijk staat tijdens onze najaarsvergadering de tarievenlijst en de 

begroting op de agenda. 

Bij agenda punt 8 treft u de term “uit het bestuur” aan. Bij dit agendapunt willen wij u 

uitvoerig meenemen en uitleggen wat we de afgelopen periode gedaan hebben en 

wat voor de korte termijn de plannen zijn. Wellicht een wat andere aanpak dan u van 

het bestuur gewend bent maar we merken ook vaak dat meer informatie gewenst 

wordt. We spelen in op die wens en we zijn benieuwd hoe het uit pakt. 

Een speciaal woord van welkom richt ik tot onze ereleden en onze leden van 

verdienste. Hartelijk welkom bij onze online ALV. 

Dames en Heren, In de achterliggende periode zijn ons een aantal leden ontvallen. 

We vragen u deze leden te herdenken met een kort moment van stilte. (1 minuut stilte volgt) 

Dank u wel, 

Hiermee verklaar ik de vergadering voor geopend. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

• We hebben Killie Annen bereid gevonden om de notulen van deze vergadering op te 

stellen. 

• De hengstencatalogus is inmiddels beschikbaar. Op de website kan je bekijken hoe 

deze is te verkrijgen. 

3. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen  

Niet van toepassing aangezien we online vergaderen. De stemmen worden anoniem geteld 

door online ALV  

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29-5-2021  
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Via de chat kunnen er vragen gesteld worden of opmerkingen gemaakt. Er zijn geen op- en 

aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

5. Voorstellen  

a. Voorstel aanpassing keuringsreglement, Dhr. Molenkamp legt uit dat er een 

kleine wijziging is in het voorstel betreffende artikel 6c lid 1 en in artikel 6c lid 3. 

Dhr. Damen vraagt waarom is de nieuwe tekst niet gepubliceerd is. Dit is wel het 

geval. Het staat op de site onder bijlage 1 voorgestelde aanpassing 

Keuringsreglement nav LAR vergadering. 

Het voorstel wordt ter stemming gebracht: 99 voor, 36 tegen en 5 blanco. 

Aangenomen 

6. Verkiezingen en/of benoemingen  

a. Verkiezing juryleden concours rijden.  

Dhr. A.R. Boer:  131 voor, 14 tegen, 2 blanco. Gekozen 

Dhr. A. Zandee: 135 voor, 9 tegen, 3 blanco. Gekozen 

b. Verkiezing leden hengstenjuryteams.  

Dhr. A.J. Dijkstra als reservelid juryteam hengstenkeuring: 111 voor, 38 tegen, 3 blanco. 

Gekozen 

Dhr. E. van Oers als reservelid juryteam hengstenherkeuring: 96 voor, 52 tegen, 4 blanco. 

Gekozen 

c. Verkiezing leden hengstenjuryteams, overgangsregeling. Vorig jaar heeft het bestuur, 

mede door de toen geldende coronamaatregelen, moeten besluiten gebruik te maken 

van artikel 2 van het keuringsreglement en de juryleden voor de beide teams van de 

hengsten(her-)keuring aan te wijzen. Daarom zijn er nu in totaal vier vacatures in beide 

juryteams tezamen waarvoor het bestuur kandidaten voordraagt.  

Dhr. J. v.d. Griend, voor de periode van 1 jaar: 144 voor, 8 tegen, 1 blanco. Gekozen 

Dhr. H.A. Nijssen, voor de periode van 2 jaar: 70 voor, 74 tegen, 7 blanco. Niet gekozen  

Mw. S.D. Scheiberlich, voor de periode van 3 jaar: 88 voor, 66 tegen, 0 blanco. Gekozen 

Het hoofdbestuur draagt voor ter benoeming voor de hengstenherkeuring. 

Dhr. B. Nijhof, voor de periode van 3 jaar: 122 voor, 29 tegen, 3 blanco. Gekozen 

Er komt een vraag van dhr Th. Arts. Is het niet beter om de verkiezingen voor de 

hengtenkeuring te verplaatsen naar de voorjaarsvergadering? Hierop reageerd vanuit 

het bestuur dhr. R. Molenkamp. Deze verkiezingen kunnen we niet uitstellen. Dit zijn de 

beoogd juryleden voor de aankomende hengstenkeuring. In het geval iemand niet 

gekozen wordt dan is het bestuur in de gelegenheid om iemand aan te wijzen. De 

reglementen voorzien hierin. 

d. Verkiezing lid kascontrolecommissie.  

Mw. S.H. Lanting:  132 voor, 13 tegen, 3 blanco. Gekozen 

e. Verkiezing lid van de Commissie van Beroep.  

Door het tussentijds terugtreden van dhr. A. Zandee is er een vacature. 

Dhr. A.R. Boer: 105 voor, 13 tegen, 3 blanco. Gekozen 

f. Voordracht inzake herbenoeming van lid van de Foktechnische commissie. Binnen de 

Foktechnische commissie is reglementair aftredend en herbenoembaar dhr. C.V.J. 

Hilhorst. 

Dhr. C.V.J. Hilhorst te Amersfoort: 95 voor, 51 tegen, 2 blanco. Gekozen 

 

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 
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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 advies. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde tarieven. 

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 advies. De vergadering gaat 

akkoord met de begroting. 

 

8. Uit het bestuur  

De bestuursleden geven een inkijkje in hun takenpakket en hoe zij de toekomst zien van het 

stamboek. Als bijlage bijgevoegd de powerpoint presentaties van Jacoba Jensma en Klaas 

Oudman. 

 

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 


