
Algemene ledenvergadering NSPS               
 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS 
op zaterdag 26 november 2022 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 29-5-2022 
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 statuten:  

Het bestuur stelt voor om de statuten volledig te wijzigen. 

De volledige tekst van de statuten waarin de wijzigingen zijn aangegeven is gepubliceerd 
op de website van het NSPS. 
Indien gewenst is de tekst op papier te ontvangen. U kunt dit kenbaar maken bij het 
stamboekkantoor waarna toezending zal volgen. 
 

Op 27-10-2022 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 
 

b. Voorstel aanpassing Keuringsreglement: 
Het hoofdbestuur stelt voor, op voorspraak van de FTC, om de volgende artikelen in het 

keuringsreglement te wijzigen: 

  1. Bij het puntenschema voor preferentschap van merries/hengsten het aantal punten 
voor Keurpredicaat te verhogen van 16 naar 18. 

 2. Bij artikel 12.7.2 Keuringsreglement: Ster hengst 
 Onder 4 staat dat een sterpredicaat kan worden toegekend tot 10 jaar na de hengst is 

overleden. 
 Bij merries staat deze toevoeging niet. 
 Het voorstel is om dit gelijk te trekken en de termijn van 10 jaar te laten vervallen. 
3. In artikel 8 en Richtlijnen II Keuringsreglement wordt gesproken over een negatief 
dekadvies. 
Voorgesteld wordt om de aanduiding negatief dekadvies te schrappen. 
  
Op 27-10-2022 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 
 
 

 



c. Voorstel aanpassing Keuringsreglement  
Het bestuur stelt voor om het keuringsreglement volledig te wijzigen. 

De volledige tekst van het keuringsreglement is gepubliceerd op de website van het NSPS. 
Indien gewenst is de tekst op papier te ontvangen. U kunt dit kenbaar maken bij het 
stamboekkantoor waarna toezending zal volgen. 

 
Op 27-10-2022 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 
 

d. Voorstel aanpassing Wedstrijdreglement Concoursrubrieken 
Het bestuur stelt voor om het Wedstrijdreglement Concoursrubrieken gedeeltelijk te 
wijzigen. De voorgestelede aanpassingen zijn gemarkeerd met geel doorstreept wat 

vervangen moet worden door de rode tekst. 

 
De volledige tekst van het Wedstrijdreglement Concoursrubrieken is gepubliceerd op de 
website van het NSPS. 
Indien gewenst is de tekst op papier te ontvangen. U kunt dit kenbaar maken bij het 
stamboekkantoor waarna toezending zal volgen. 

 
Op 27-10-2022 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 

 
e. Voorstel dienstverlening andere stamboeken 

Het bestuur is benaderd door een tweetal stamboeken om hun stamboek administratie uit 

te voeren. Inmiddels zijn de gesprekken in een afrondend stadium en vragen we 

toestemming van de ALV om de overeenkomst aan te gaan. Ter vergadering volgt nadere 

informatie. 

 

( Op 27-10-2022 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies) 
 
6. Verkiezingen en/of benoemingen  

 

a. Voordracht inzake herbenoeming van een lid van de kascontrolecommissie 
 
Binnen de kascontrolecommissie is reglementair aftredend en herbenoembaar Dhr. E. 
van Werven te Oene. Het hoofdbestuur draagt voor de statutaire periode van 3  jaar te 
herbenoemen Dhr. E. v. Werven te Oene. 

 
b. Voordracht inzake herbenoeming en benoeming van leden van de Commissie van 

Beroep 
 
Binnen de commissie van beroep zijn reglementair aftredend en herbenoembaar Mr. R. 
de Poorter, dhr. H. Hut en dhr. P.L.M.J. Bonants 
Het bestuur stelt voor om voor de statutaire periode van 3 jaar te herbenoemen: 
-Mr. R. de Poorter te Nijmegen 
-Dhr. H. Hut te Nuis 
-Dhr. P.L.M.J Bonants te Smakt 
 
Binnen de commissie van beroep is reglementair aftredend en niet herbenoembaar     
dhr. M.T.G. Broens. 
Het hoofdbestuur draagt voor de statutaire periode van 3 jaar voor te benoemen        
dhr. A.G.J. Lubbe te Wamel 
 



 
 
 
 
 
 
 

7. Financiële zaken 
 
a.   Behandeling en vaststelling van de concept Tarievenlijst 2023 

 

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 27-10-2022 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies. 

 
b.   Behandeling en vaststelling van de concept Begroting 2023 

 
De samenvatting van de concept Begroting 2023 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 2023 
overeenkomstig het neergelegde concept. 
 
Op 27-10-2022 besproken in de LAR en voorzien van een positief advies 

 
 

8. Uit het bestuur, toelichting van de verschillende bestuursleden. 
 
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 
 

 
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.  
 
 


