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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS in een zaal van Van der Valk Hotel 

Duiven 

op zaterdag 30 april 2022 vanaf 10.30 uur 

Afmeldingen: Dhr. A. Zandee, Mevr. A. van Boxtel, Dhr. G.J. Jaspersen, Dhr. Nijhof, Dhr. J. den Hartog, 

Dhr. R. v.d. Crommenacker, Dhr. P. Peters, Dhr. T. Aalbers, Dhr. R. van Raak, Mevr. E. Visser, Dhr. B. 

Falk, dhr. W. Bergs, Dhr. G. Lanting, Mevr. S. Lanting en Dhr. J. Heldens. 

1. Opening 

Goede morgen dames en heren, 

Mede namens mijn collega bestuursleden heet ik u van harte welkom op onze voorjaars 

algemene ledenvergadering. In het bijzonder welkom aan onze ereleden, leden van 

verdienste, en allen die zich op welke wijze ook inzetten voor ons stamboek. Gelukkig lijken 

de covid perikelen voorbij en kunnen we weer bij elkaar komen om onze stamboekzaken te 

bespreken. 

We zijn blij dat weer zo te kunnen en doen en als we naar oost Europa kijken zijn we blij dat 

we dat ook in veiligheid kunnen doen. Tijdens de covid periode hebben we zo goed mogelijk 

de stamboek zaken door laten lopen. Niet optimaal maar we hebben onze keuringen kunnen 

houden en gelukkig gebruik kunnen maken van de livestream. Hoe dan ook het was 

een leerzame periode en we hebben ervaren dat digitaal veel mogelijkheden geeft. Dames 

en heren, het bestuur zit niet stil. Zoals al eerder gemeld sturen we op groei van het 

ledenaantal en anderzijds willen we de zaken kosten efficiënt oppakken. 

Geen eenvoudige opgave maar de cijfers over 2021 geven een positief beeld en geeft ons de 

mogelijkheid om hier en daar extra gas te geven. Vandaag zullen we u ook meenemen in de 

ontwikkelingen van het nieuwe Mijn NSPS. Nog in de steigers maar wel goed om alvast een 

en ander te laten zien. 

 

Om de stamboek zaken goed te laten verlopen hebben we de nodige afspraken gemaakt die 

we vast hebben gelegd in reglementen en statuten. Deze zijn in de loop van de tijd 

verschillende keren aangepast en er zijn teksten toegevoegd. Al met al is de leesbaarheid 

onvoldoende en zijn ze nodig aan een update toe. Zoals al eerder aangegeven heeft 

het bestuur de commissie statuten en reglementen in het leven geroepen onder leiding van 

Stephanie Scheiberlich. We verwachten dat we daar de komende lar en alv vergaderingen 

inhoudelijk op terug te kunnen komen. Natuurlijk heeft het selectie en fokkerij beleid ook de 

nodige aandacht van het bestuur. Ons doel is om de populatie te verbeteren en daarvoor is 

het belangrijk een duidelijke visie te hebben die we jaarlijks onder loep moeten 

leggen. Het bestuur heeft de Fok technisch commissie gevraagd advies uit te brengen met 

betrekking tot het gewenst beleid in deze. Ook hier hopen we de komende maanden met 

resultaten te komen en zullen die uiteraard bespreken in de lar en met de leden delen. 

De alv is bij uitstek de vergadering om samen van gedachten te wisselen over het wel en wee 

van het stamboek. Het bestuur nodigt u van harte uit om een bijdrage aan de vergadering te 

leveren. Samen komen we verder! 

In de afgelopen periode, zijn ons helaas wederom een aantal leden ontvallen. Ik verzoek u 

dames en heren, voor zover het mogelijk is, hen staande in een moment van stilte te 

gedenken. 

Dames en Heren, Ik wens u een goede vergadering toe en verklaar 

hiermee de vergadering voor geopend. 
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2. Mededelingen en ingekomen stukken 

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

stellen. 

• Het kantoor heeft nogal gebrek aan omslagen voor de paspoorten. Graag oude 

paspoorten inleveren zodat de omslagen hergebruikt kunnen worden. 

• Harman Klaassens zal met de microfoon door de zaal lopen. 

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

Benoemd worden: Wilfried Spekhorst, Ton Winkelmolen, Bertus Plender, Peter Collignon, 

Anna Marie Dijk en Risjanne van Mourik. 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2021 

• Redactioneel: geen opmerkingen 

• Naar aanleiding van: geen opmerkingen 

5. Voorstellen  

a. Definitieve goedkeuring en verschijningsplicht: Deze hengsten hoeven niet meer 

getoond te worden, maar het mag wel op vrijwillige basis. Stemmingsuitslag, 100 

voor, 5 tegen en 4 blanco. Aangenomen 

b. Primering van een hengst die promotie maakt van stamboekhengst met 

basislicentie naar stamboekhengst met selectielicentie: Bij de overgang naar 

selectiehengst aanbieden voor primering. 

Dhr. van Rooij heeft een vraag over de verplichting. Iedere hengst die naar de 

volgende fase gaat is verplicht zich te tonen, dus basishengsten automatisch ook. 

Mevr. Ten Dam reageert met de opmerking dat het gaat om primering. Bij 

overgang alleen verplicht zich te tonen en niet per se voor primering aan te 

bieden. Dhr. Damen geeft aan dat bij primering alleen kan bij promotie naar A 

licentie binnen de 12 jaar. Anders kan de hengst niet meer geprimeerd worden. 

Conclusie is dat er meer duidelijkheid moet komen wanneer een hengst 

promoveert van basishengst naar licentiehengst. Stemmingsuitslag, 98 voor, 6 

tegen en 5 blanco. Aangenomen 

 Benoemingen en verkiezingen 

c. Verkiezing lid van het HB: Het bestuur is blij dat dhr. A. Klaassens bereid is om 

toe te treden tot het hoofdbestuur. Hij komt uit Donderen en is al 40 jaar fokker 

met wisselende successen. Besturen is hij wel gewend. Stemmingsuitslag, 84 

voor, 23 tegen en 2 blanco. Gekozen 

d. Herbenoeming juryleden:  

Mevr. A. van Boxtel (exterieur) 88 voor, 20 tegen en 1 blanco. Gekozen 

Mevr. A. van Boxtel (concours & ABOP): 101 voor, 7 tegen en 1 blanco. Gekozen 

Dhr. R v.d. Crommenacker 96 voor, 12 tegen en 1 blanco. Gekozen 

Dhr. J. v.d. Griend: 108 voor, 0 tegen en 1 blanco. Gekozen 

Mevr. S. Horenga:  85 voor, 23 tegen en 1 blanco. Gekozen 

Dhr. J. Jans jr.:  80 voor, 27 tegen en 2 blanco. Gekozen 

Dhr. J. Jans sr.: 85 voor, 22 tegen en 2 blanco. Gekozen 

Dhr. G.J. Jaspersen : 99 voor, 9 tegen en 1 blanco. Gekozen 

Dhr. E. v. Oers: 85 voor, 23 tegen en 1 blanco. Gekozen 

Mevr. F. Vermaas : 93 voor, 16 tegen en 0 blanco. Gekozen 

e. Verkiezing juryleden: Het bestuur draagt een tweetal personen voor om te 

fungeren als jurylid concours rijden. Dit zijn mensen van buiten het stamboek 

met veel ervaring in het jureren van tuigrubrieken.  
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Dhr. H. de Jong : 99 voor 2 tegen en 4 blanco. Gekozen 

Dhr. J. v. Wessel: 98 voor, 2 tegen en 9 blanco. Gekozen 

f. Verkiezing leden hengstenjuryteams: tijdens de ALV van 29 mei 2021 is een 

voorstel aangenomen met betrekking tot een nieuwe wijze van verkiezing van 

leden voor juryteams voor de hengstenkeuring. Daarin is vastgelegd dat het 

bestuur jaarlijks een nieuw reserve lid te benoeming voordraagt. 

Reserve lid juryteam hengstenkeuring: 

Dhr. W.C.M. Lazeroms 99 voor, 6 tegen en 4 blanco. Gekozen 

Reserve lid juryteam hengsten herkeuring 

Dhr. J.G. Damen  48 voor, 60 tegen en 1 blanco. Niet gekozen 

Jurylid hengstenkeuring voor de opengevallen plaats: 

Dhr. J. van de Griend 107 voor, 0 tegen en 2 blanco. Gekozen 

g. Verkiezing leden Fok technische commissie. Er zijn twee leden reglementair 

aftredend en niet herbenoembaar. Dit zijn Dhr. A.G.J. Lubben en Dhr. P.C.J.J. 

Peters. Bestuur draagt voor de statutaire periode van 3 jaar voor: 

Dhr. Th.H.M. Arts  66 voor, 41 tegen en 2 blanco. Gekozen 

Dhr. A. v.d. Camp 69 voor, 38 tegen en 2 blanco. Gekozen 

h. Verkiezing veterinair adviseur: Dhr. H.J. M Schutte heeft vorig jaar aangegeven te 

stoppen en het bestuur draagt Mevr. E.M.S. Visser voor om te benoemen voor de 

statutaire periode van 3 jaar. Mevr. Visser kon helaas niet aanwezig zijn op de 

vergadering. Er heeft in het blad een interview met haar gestaan. 

Stemmingsuitslag: 103 voor, 2 tegen en 4 blanco. Gekozen 

 

Aansluitend aan dit agendapunt is er afscheid genomen in de vergadering van 

diverse commissieleden met een bloemetje. 

 

Dhr. van der Veen, jurylid gebruik sinds 2008. Samengesteld sport alleen 

nationaal. Na 14 jaar vond je het genoeg en we bedanken je hartelijk voor je 

inzet. 

 

Dhr. Lubbe, Is heel erg actief binnen het stamboek op allerlei manieren. Hij heeft 

de termijn van maximaal 9 jaar FTC volgemaakt in diverse samenstellingen. Hij 

bezit een enorme kennis van de pony’s en hun bloedlijnen. Bovendien is hij een 

kei in het organiseren en regelen. Enorm bedankt voor je inzet.  

 

Dhr. P. Peters is afwezig en hij zal een bloemetje thuisbezorgd krijgen. 

 

Dhr. Schutte is al vele jaren stamboekveterinair. Is in 2007 aangetreden. Al die 

jaren geholpen op de jonge hengstenkeuring , de stamboekopnames in den lande 

en ook op premiekeuringen. Door de voorzitter krijgt hij de speld voor Lid van 

verdienste opgespeld.  

In zijn speech geeft hij aan zeer vereerd te zijn met het predicaat lid van 

verdienste. Hij is destijds voorgedragen door Jack in Den Bosch en het is hem al 

die tijd erg goed bevallen. In het begin veel gereisd door Nederland en dat 

zonder navigatie. Hij heeft veel hobby’s welke hij nu zijn tijd voor heeft. Er is een 

goede opvolging in de persoon van Emi Visser. Hij bedankt eenieder voor de 

prettige samenwerking en het in hem gestelde vertrouwen al die jaren. 
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Dhr. van Hemert. Tijdens het laatste NK zijn er al diverse woorden gesproken. 

Willen op deze ALV hem toch nog even in het zonnetje zetten. Hij is 38 jaar 

jurylid geweest en 30 jaar actief als inspecteur. De laatste 12 jaar ook actief als 

hengstenjury. Ook is hij voorzitter geweest van de provincie Gelderland. We 

kennen dhr. van Hemert als een persoon met een sterke eigen mening , recht 

door zee en soms moeilijk te overtuigen. Het bestuur stelt de vergadering voor 

om dhr. van Hemert te benoemen tot erelid. Hierop applaus vanuit de zaal. De 

voorzitter speldt hem de speld op. 

6. Jaarrekening 2021 

a. Balans per 31 december 2021.  

Baten groter dan de lasten, groene vlakjes t.o.v. 2020. Baten met name groter door 

registratie overige pony’s door de I&R verplichting. Ook meer sponsorgelden. Lasten: 

kantoorkosten hoog door met name de post portokosten. Dit is een post van 5000 euro. 

Dit is onder meer een logisch gevolg van meer paspoorten versturen.  

Tussentijdse cijfers 2022,  extra inkomsten waarborgen. Dit kan door het toevoegen van 

andere stamboeken . Er is een gesprek geweest met het Dartmoorpony stamboek. 

Slimmer en efficiënter werken. Nieuwe leden exterieur. Sport en gebruik in het verleden 

onderbelicht. Hier ligt de groeimarkt. Ook het hybride werken scheelt in de kosten, 

minder fysiek vergaderen. 

b. Winst en verliesrekening over 2021.  

c. Rapportage van de kascontrolecommissie, de kascontrolecommissie heeft de cijfers 

gecontroleerd en heeft geen rare dingen geconstateerd. 

d. Goedkeuring van de jaarstukken, de zaal is unaniem voor 

e. Verlening van decharge aan de penningmeester, applaus van de zaal 

 

7. Mededelingen van het bestuur 

• “Mijn NSPS”” de meeste leden zijn gewend hiermee te werken. De laatste 2 jaar is er 

achter de schermen hard gewerkt om mijn NSPS te verbeteren. Equis is een sterk 

verouderd systeem. In week 28 is een nieuwe versie beschikbaar. Inloggen in de 

nieuwe versie met je emailadres. Hier krijgt eenieder een email over. Annika 

Groothuis, Anna Marie Dijk en Frank van Schie zijn hier heel hard mee aan de slag 

geweest. In de vergadering wordt door Annika Groothuis een demonstraite gegeven 

van het nieuwe “Mijn NSPS”. Het ziet er anders uit dan we gewend zijn, maar het is 

een stuk sneller en overzichtelijker dan wat er nu is.  

Dhr. Broens vraagt om bij het menu verkocht ook te kunnen melden dat een dier weg 

is voor export, zonder controle en ook de nieuwe eigenaar te noemen. Dit zal Annika 

meenemen. Als er vragen en verbeterpunten zijn, dan dit graag op de mail zetten. 

• Dhr. den Hartog is voorzitter van de manifestatiecommissie. In het laatste nummer 

van “de Shetland Pony” staat uitgebreid de manifestatie beschreven. Het thema deze 

editie is Verbinden. Het leeft erg in den lande en hier is de commissie erg blij mee. 

Men kan zich aanmelden in diverse disciplines. Men hoopt op vrijdag een barbecue 

te houden en ook locaties voor overnachtingen in de buurt van de manege zullen 

worden gepubliceerd. 

• Er zijn een viertal fokverenigingen die een andere keurdatum hebben: Tolbert gaat 

naar 20 augustus, Scherpenzeel zal op 27 augustus zijn, Waspik/Kaatsheuvel op 10 

september en Hoornaar op 17 september. 
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• De aspirant juryleden zullen in 2022 meelopen bij andere stamboeken. Op de 

premiekeuringen van ons stamboek zullen aspiranten van andere stamboeken 

meelopen. 

• Er zijn 4 nieuwe mensen die de cursus tot paspoortconsulent volgen. Het 

theoriegedeelte en de stages zijn afgehandeld. Het praktijkexamen moet nog 

plaatsvinden. Waar mogelijk worden de nieuwe mensen in 2022 al ingezet. 

• De organisatiecommissie HK 2023 geeft aan dat 7, 8 en 10 december gereserveerd 

zijn voor de jonge hengsten. Dit hangt af van de hoeveelheid jonge hengsten welke 

worden opgegeven. Bij minder dan 120 hengsten kan het in twee dagen. De 

hengstenkeuring vindt plaats op 7 en 8 januari 2023. De jonge hengsten dienen voor 

1 oktober te zijn aangemeld. Dit is veertien dagen eerder dan men gewend is. Op de 

keuring geen spuitbussen meer gebruiken. 

8. Machtiging aan het bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen besluiten voor 

zover van toepassing in reglementen vast te leggen.  

Hiermee gaat de vergadering akkoord. 

9. Rondvraag 

• Dhr. Broens vraagt n.a.v. van de gepubliceerde fokindexen om een extra kolom toe 

te voegen. Betrouwbaarheid 

• Dhr. van Brouwershaven vraagt of de datum van de ALV vervroegd kan worden. Is 

lastig i.v.m. het veulenseizoen. De voorzitter geeft aan dat de voorjaars ALV in het 

teken staat van het financiële gedeelte. 

• Dhr. van de Griend Bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen, je 

doet je best meer kan je niet doen. Verder feliciteert hij dhr. Schutte met zijn 

benoeming tot lid van verdienste. 

• Dhr. Klaassens bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. 

• Dhr. den Hartog wil graag uitleg wat er bedoeld wordt n.a.v. het stukje over 

buitenlandse hengsten op de site. Er zijn een aantal hengsten die dit jaar dispensatie 

hebben gekregen. Dhr. Molenkamp geeft aan dat er de afgelopen tijd leden van ons 

stamboek zijn geconfronteerd met het feit dat buitenlandse stamboeken opeens 

geen dekboeken meer afgeven voor buitenlandse hengsten die in Nederland dekken. 

Onze leden zijn daar de dupe van. Het betreft een groep van 6 a 7 hengsten. RVO 

informeren. Dhr. Termeer geeft aan dat er een onderzoek versus de regelgeving van 

zusterstamboeken moet zijn. Indien u van plan bent om hengst uit het buitenland te 

halen, bekijk dan goed hoe/of de veulens geregistreerd kunnen worden. Een DNA 

test kan altijd. 

• Tip vanuit de zaal: wanneer je oude paspoorten hebt, dan deze graag in het geheel 

inleveren. Wil je deze daarna terug dan kan dan nadat deze ongeldig is gemaakt door 

het stamboek. 

10. Sluiting 

Er zijn uitrijkaarten te verkrijgen bij de bestuurstafel. Er is nieuwe kleding voor de juryleden 

welke na afloop van de vergadering kunnen worden gepast. Eenieder bedankt en wel thuis. 


