
CONCEPT Algemene ledenvergadering NSPS 
 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van het NSPS 
op zaterdag 29 april 2023 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 26 November 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. Benoemingen en/of verkiezingen. 

 
a. Verkiezing lid van het HB. 

 
Door het tussentijds aftreden van dhr. Klaassens is de functie bestuurslid Fokkerij vacant. 
In nauwe samenwerking met de commissie Werving & Selectie zal het bestuur proberen in 
de voorjaarsvergadering van de ALV een kandidaat als bestuurslid Fokkerij voor te dragen 
zitting te nemen in het Hoofdbestuur. 
 
 
b. (Her)benoeming juryleden 
 

Op basis van het vastgestelde rooster van aftreden zullen een aantal juryleden aftredend en 
herbenoembaar zijn. Het bestuur zal de betreffende juryleden benaderen voor 
herbenoeming voor een nieuwe zittingsperiode van drie jaar. 
 
De afgelopen periode hebben drie aspirant juryleden hun opleiding en stages voltooid. Het 
hoofdbestuur draagt daarom de volgende personen voor ter eerste benoeming als jurylid 
voor een periode van drie jaar: 
Mevr. J. Meereboer te Drouwen als jurylid exterieur 
Dhr. C.G.C. van der Vegt te Brakel als jurylid exterieur 
Dhr. T. Alven te Wehl als jurylid exterieur 
 
c. 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./Mevr. ………………… te ……….. als reservelid voor het juryteam hengstenkeuring. 
Dhr./Mevr. ………………… te ……….. als reservelid voor het juryteam van de 
hengstenherkeuring. 
 
Vorig jaar is na de ALV dhr. P. de Wit conform artikel 2 van het keuringsreglement door het 
bestuur benoemd als lid van het juryteam hengstenherkeuring voor 1 jaar. Het hoofdbestuur 
draagt nu voor, conform het keuringsreglement, ter benoeming in deze opengevallen plaats: 
Dhr./Mevr ……… te…….. als jurylid voor het juryteam van de hengstenherkeuring. 
 
d. Verkiezing leden Foktechnische commissie. 

 
Binnen de Fok technische commissie is reglementair aftredend en niet herbenoembaar Dhr. 
A.C. van Asch. 
Het hoofdbestuur draagt voor de statutaire periode van 3 jaar voor ter benoeming:  
In alfabetische volgorde: 
Dhr./ Mevr. ……….. te …………... (vacature) 
 
6. Jaarrekening 2022 
 

a.   Balans per 31 december 2022 
 
b.   Winst- en verliesrekening over 2022 
 
c.    Rapportage van de kascontrolecommissie naar aanleiding van het onderzoek naar de  
       jaarcijfers 2022 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 16 maart 2023 besproken in de LAR en voorzien van een positief/negatief 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. 
 
 
 


