
 

 

 

 

 

 

Het hoofdbestuur van het Nederlands Shetland Pony Stamboek (NSPS) is op zoek naar een: 

 

Bestuurslid Fokkerij 

 

Functie-inhoud: 

✓ Je geeft sturing aan de uitvoering van het geformuleerde fokkerijbeleid. 

✓ Je behandelt optredende situaties vanuit de stamboekvereniging met betrekking tot het aspect 

fokkerij. 

✓ Je laat het huidige fokkerijbeleid zo mogelijk beter aansluiten bij de huidige wensen van leden en 

maatschappij.  

Aandachtspunten daarbij zijn o.a. onderzoek naar mogelijkheid en wenselijkheid van: 

• toepassen van verwantschapsgraden in het fokkerijbeleid; 

• verbeteren c.q. aanpassen van huidige sperma-onderzoek hengsten;  

• verbeteren c.q. aanpassen van huidige afstammelingenonderzoek;  

• verbeteren dierenwelzijnsaspecten in onze fokkerij. 

✓ Je geeft in overleg met bestuurslid Keuringen/Jury richting aan het jurycorps met betrekking tot 

fokkerijaspecten. 

✓ Je draagt in samenwerking met het stamboekkantoor zorg voor een verbetering van het 

beschikbaar komen van de fokkerijgegevens in Mijn NSPS. 

✓ Je geeft op een enthousiasmerende wijze leiding aan de Fok Technische Commissie (FTC)  en 

verbetert waar mogelijk het functioneren van deze commissie.     

✓ Je onderhoudt contacten met diverse instanties buiten ons stamboek, zoals uitvoerende 

instanties m.b.t. sperma- en DNA-onderzoek, andere stamboeken, veterinair adviseur en Koepel 

Fokkerij.  

 

 

 



Functie-eisen: 

✓ Je hebt ruim voldoende bestuurlijke ervaring 

✓ Je bent een teamplayer en ziet het als een  uitdaging om mensen met elkaar te verbinden 

✓ Je hebt oog voor of ontwikkelt een gevoel voor zaken met betrekking tot de fokkerij van Shetland 

Pony’s en kunt deze plaatsen in een breder kader van nationale en internationale belangstelling en 

regelgeving. Het algemeen belang van de leden van ons stamboek neem je daarbij in ogenschouw.   

 

Algemene competenties: 

✓ Open en eerlijk  

✓ Proactief 

✓ Mondeling en schriftelijk communicatief vaardig 

✓ Sterk in organiseren en plannen 

✓ Sterk in het kunnen werken in projecten 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de leden van de commissie werving & 

selectie: Geurt van der Brink, Ernst Termeer, Remond Molenkamp, Klaas Oudman of Jacoba 

Jensma 

 

 

 

 

  

 


