
Algemene ledenvergadering NSPS 
 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS 
op zaterdag 30 april 2022 vanaf 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  27 November 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. Definitieve goedkeuring en verschijningsplicht. 

 
Het hoofdbestuur stelt voor de reglementen aan te passen zodat er voor deze categorie 

hengsten geen verschijningsplicht meer is. Om deze hengsten toch de waardering te geven 

die ze  verdienen stellen we voor om op verzoek van de eigenaar en bij een voldoende 

recente foto deze hengsten extra aandacht te geven in De Shetland Pony of op de website 

van het NSPS. 

Op 10-3-2022 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 
 

b. Primering van een hengst die promotie maakt van stamboekhengst met basislicentie 
naar stamboekhengst met selectielicentie. 

 
Het hoofdbestuur stelt voor om de reglementen aan te passen zodat stamboekhengsten met 
basislicentie die promotie maken bij overgang naar de tweede fase moeten worden 
aangeboden voor primering. 
Op 10-3-2022 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 
 
Benoemingen en/of verkiezingen. 

 
c. Verkiezing lid van het HB. 

 
Door het tussentijds aftreden van dhr. van Raak is de functie bestuurslid Fokkerij vacant. 
In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie heeft het bestuur Dhr. A.H. 
Klaassens bereid gevonden als bestuurslid Fokkerij zitting te nemen in het Hoofdbestuur. 
Het hoofdbestuur draagt derhalve ter benoeming in genoemde HB-functie voor:  
Dhr. A.H. Klaassens te Donderen 



 
 
d. 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: 
Mevr. A. van Boxtel te Berlicum  jurylid exterieur 
Mevr. A. van Boxtel te Berlicum  jurylid concoursrijden & ABOP 
Dhr. R. v.d. Crommenacker te Erp                  jurylid exterieur 
Dhr. J. v.d Griend te Strijen   jurylid exterieur 
Mevr. S. Horenga te Doezum                   jurylid exterieur 
Dhr. J. Jans jr. te Rijkevoort   jurylid concoursrijden 
Dhr. J. Jans sr. te Rijkevoort   jurylid concoursrijden 
Dhr. G.J. Jaspersen te Doornenburg  jurylid exterieur 
Dhr. E. v. Oers te Erp     jurylid exterieur 
Mevr. F. Vermaas te Zoelen                   jurylid exterieur 
 
e. Verkiezing juryleden 

 
Het hoofdbestuur draagt de volgende juryleden voor ter benoeming voor de statutaire 
periode van 3 jaar: 
In alfabetische volgorde: 

 
Dhr. H. de Jong te Eexterveen                            jurylid concoursrijden 
Dhr. J. van Wessel te Zwartebroek                    jurylid concoursrijden 

 
f. Verkiezing leden hengstenjuryteams.  

 
Tijdens de ALV op 29 mei 2021 is een voorstel aangenomen met betrekking tot een nieuwe 
wijze van verkiezing van leden voor de juryteams voor de hengstenkeuring. Daarin is 
vastgelegd dat het bestuur jaarlijks een nieuw reserve lid voor zowel het team van de 
hengstenkeuring als voor het team van de herkeuring voordraagt ter benoeming door de 
leden op de ALV.  
 

Het hoofdbestuur draagt de volgende juryleden voor ter benoeming: 
Dhr. W.C.M. Lazeroms te Wouwse Plantage als reservelid voor het juryteam 
hengstenkeuring. 
Dhr. J.G. Damen te Liessel als reservelid voor het juryteam van de hengstenherkeuring. 
 
Vorig jaar is na de ALV dhr. A. Groeneveld conform artikel 2 van het keuringsreglement door 
het bestuur benoemd als lid van het juryteam hengstenkeuring voor 1 jaar.  
Het hoofdbestuur draagt nu voor, conform het keuringsreglement, ter benoeming in deze 
opengevallen plaats: 
Dhr. J. van de Griend te Strijen 
 
Zie de bijlage voor een toelichting en motivering. 



 
g. Verkiezing leden Foktechnische commissie. 

 
Binnen de Foktechnische commissie zijn reglementair aftredend en niet herbenoembaar 
Dhr. A.G.J. Lubbe en Dhr. P.C.J.J. Peters. 
Het hoofdbestuur draagt voor de statutaire periode van 3 jaar voor ter benoeming:  
In alfabetische volgorde: 
Dhr. Th.H.M. Arts te Venray 
Dhr. A. v.d. Camp te Megen 
 
h. Verkiezing veterinair adviseur. 

 
Zoals hij vorig jaar al heeft aangegeven stopt Drs. H.J.M. Schutte als veterinair adviseur van 
ons stamboek. 
Het hoofdbestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te benoemen: 
Mevr. E.M.S. Visser te Utrecht. 
 
6. Jaarrekening 2021 
 

a.   Balans per 31 december 2021 
 
b.   Winst- en verliesrekening over 2021 
 
c.    Rapportage van de kascontrolecommissie naar aanleiding van het onderzoek naar de  
       jaarcijfers 2021 van het NSPS 
       De jaarrekening is gecontroleerd door de controlecommissie bestaande uit: 
       Dhr. E. van Werven te Oene 
       Mevr. M. v. Kuijk te Steenbergen 
       Mevr. S. Lanting te Aalden  

 
De samenvatting van de stukken, als bedoeld onder a, b en c vindt u afgedrukt in het                
maart/april nummer van “De Shetland Pony”.   

        Degenen die de volledige jaarcijfers wensen te ontvangen kunnen deze opvragen bij   
        het stamboekkantoor. 
 
d.    Goedkeuring van de jaarstukken 
        Op 10 maart besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 
 
e.    Verlenen van decharge aan de penningmeester 
 
7. Mededelingen van het bestuur 
 
8. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen besluiten, 

voor zover van toepassing, in reglementen vast te leggen. 
 
9. Rondvraag 
 

10. Sluiting 
 



Na de vergadering is er gelegenheid een lunch, in buffetvorm, te gebruiken bij Hotel van 
der Valk. Opgave hiervoor dient bij binnenkomst van de vergadering te worden gedaan bij 
het aanwezige secretariaat. Kosten voor de lunch bedragen € 12.50, welke voor aanvang 
van de lunch (liefst gepast) dienen te worden betaald. 
 
 
 


