Notulen ALV NSPS afdeling Noord-Holland d.d. 17 maart 2016

1. Opening
In afwezigheid van de heer Blonk treedt de heer Pronk op als voorzitter. De heer Blonk is
afwezig i.v.m. een ongeluk van zijn zoon.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw den Dolder, de heer Velzenboer, mevrouw
Hoogland, mevrouw De Vries en de heer Van Rossum.
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Er zijn geen ingekomen stukken.
Notulen Alg. Ledenvergadering d.d. 19 maart 2015
De heer Schuyt meldt dat de heer Boots wel aanwezig was. De heer Pronk zal dit aanpassen
in het verslag.
Jaarverslag 2015
De heer Pronk leest het jaarverslag voor aan de leden. Hij memoreert aan de
stamboekopname, het etentje bij Van der Valk Akersloot, de keuring, de najaarsvergadering
en de jonge hengstenkeuring. Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen.
Jaarverslag 2015 en begroting 2016
Mevrouw Zirschky licht het jaarverslag toe. Het jaar is qua saldo ongeveer gelijk geëindigd als
het begonnen is. De sponsoring heeft de overige kosten van de keuring gedekt. De heer
Eveleens merkt op dat het een behoorlijk saldo is. Mevrouw Eveleens geeft aan dat er
desondanks redelijk wat uitjes worden georganiseerd. De heer Schuyt geeft aan het niet
negatief te vinden. Hij merkt wel op dat indien er fokverenigingen samengevoegd worden
‘ons’ saldo wel in de gaten dient te worden gehouden. De heer Bos vraagt of het financieel
verslag moet worden ingediend bij het hoofdkantoor. Mevrouw Zirschky geeft aan dit niet
hoeft.
Verslag kascontrolecommissie
De commissie bestaande uit de heer Vreeken en mevrouw Bon hebben de boeken
gecontroleerd en bedanken de penningmeester voor de keurige administratie. De heer
Vreeken stelt de vergadering voor om het bestuur decharge voor het gevoerde beleid te
verlenen.
Benoeming kascontrolecommissie
Voor het boekjaar 2016 zal de commissie bestaan uit de heer Vreeken en de heer Beest. De
heer Schuyt zal optreden als reserve lid.
Onderwerpen uit de Leden Advies Raad
De verslagen van de bijeenkomsten zijn op de website van het NSPS na te lezen.
De heer Pronk geeft aan dat zowel hij als de heer Blonk trachten de vergaderingen bij te
wonen. Echter de locatie en de data zorgen soms weleens voor problemen waardoor NH niet
vertegenwoordigd wordt in de LAR. Daarnaast meldt de heer Pronk dat er weinig voortgang
in de ontwikkeling van de LAR zit. Men kan onderwerpen en standpunten melden maar daar
wordt tot nu toe weinig opvolging aangegeven door het hoofdbestuur. Mevrouw
Scheiberlich heeft aangedrongen op een onderzoek naar de mening van leden over de
vertegenwoordiging van twee leden per fokvereniging. Men legt dan het vertrouwen van de

vereniging in de afgevaardigden. Er zal dus een onderzoek plaatsvinden naar het draagvlak
voor een fokledenraad i.p.v. de LAR. Dit houdt dus in dat de leden het stemrecht verliezen op
de ALV. Dit stemrecht wordt dan uitgeoefend door twee afgevaardigden per fokvereniging.
De heer Eveleens geeft aan dat deze beweging komt door de houding van het huidige
hoofdbestuur. Er is altijd een lid van het hoofdbestuur aanwezig bij de LAR vergaderingen.
Mede daardoor functioneert de LAR niet. De heer Pronk denkt dat het verlies van het
stemrecht bij vele leden in den landen slecht zal vallen. De heer Bos antwoordt dat het
rommelt binnen het stamboek en het bestuur. De heer Schuyt geeft aan dat het bestuur de
situatie afwacht. Het ledenaantal daalt, er dient dus wat te gebeuren. De heer Eveleens
beaamt dit. De heer Bos vraagt of andere stamboeken al een Ledenraad hebben. De heer
Pronk antwoordt dat hij het kent bij drie andere stamboeken. Bij alle drie is het geen succes
gebleken. De heer Eveleens vraagt hoe de leden van NSPS-NH denken over het huidige
bestuur. De heer Schuyt antwoordt dat hij de communicatie naar de leden beneden peil
vindt. Hier moet anders mee worden omgegaan. De heer Pronk geeft aan dat er een enquete
naar de leden gestuurd kan worden met vragen omtrent keuringen, hengstenbeleid en
huidige hoofdbestuur.
9. Organisatie stamboekopname
De stamboekopname is gepland op 16 april a.s. tussen 09:00 en 12:00 uur bij de manege van
de Beemster Ruiters. De heer Pronk geeft aan dat men zich dit jaar per email dient aan te
melden voor de stamboekopname.
10. Evaluatie premiekeuring 2015 en organisatie premiekeuring 2016
De premiekeuring vindt plaats op 20 augustus bij de manege van de Beemster Ruiters.
Mevrouw Koomen geeft aan dat ze niet aanwezig kan zijn i.v.m. menkampioenschappen. De
heer Pronk geeft aan dat de organisatie van de locatie niet zonder strubbelingen is gegaan.
De vereniging heeft de fee voor de verhuur van de accommodatie verhoogd van EUR 260,naar EUR 500,-. Daarnaast wilde men de lunch niet verzorgen en NSPS-NH dient zelf twee
medewerkers aan te leveren. Het bestuur heeft om die redenen andere locaties bezocht in
de regio. Overal zijn wel op- en aanmerkingen te vinden. Vandaar dat het bestuur de
onderhandelingen met de Beemsterruiters heeft gevoerd. Uiteindelijk is eruit gekomen dat
de fee EUR 400,- bedraagt, er wel een lunch wordt geregeld en het is voor 2016 vastgelegd.
De heer Bos geeft aan dat hij het keuren in één ring te lang vindt duren en voor oponthoud
zorgt. De heer Pronk geeft aan dat indien we onder de 175 aanmeldingen blijven, het keuren
in één ring verplicht is. De heer Schuyt geeft aan dat er wellicht een jurycorps bestaande uit
drie juryleden gestuurd kan worden. Wellicht kunnen de leden bijdragen aan de extra
kosten. De heer Pronk zal deze vraag stellen aan het hoofdkantoor.
De heer Bos vraagt naar de richtlijnen voor uitgeselecteerde veulens. De heer Pronk geeft
aan dat er voortaan ’s ochtends bij aanvang van de keuring met de juryleden dit zal worden
afgestemd. De heer Pronk geeft aan dat er voortaan strenger zal worden omgegaan met de
inschrijvingsdatum. Mevrouw Bon geeft aan dat een overzicht per inzender gewenst is. Door
de aantallen kun je een pony makkelijk missen. De heer Eveleens vraagt naar de datum van
de keuring. De heer Pronk antwoordt dat er een discussie was in de vergadering van
secretarissen. Doordat twee aangrenzende fokverenigingen in hetzelfde weekend gepland
stonden, moest er een keuring schuiven. Voor de komende drie jaar is het derde weekend
van augustus vastgelegd. Onder de leden bestaat de wens voor het vierde weekend.

11. Activiteiten NSPS-NH
De heer Pronk vraagt of er nog een wensen zijn van leden voor een uitje. Er volgen geen
gerichte voorstellen.
12. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
De heer Pronk meldt dat er een aantal successen dit jaar zijn behaald door onze leden:
 Europees kampioenschap voor de familie Eveleens
 Goedgekeurde hengst voor de familie Van der Valk
 Goedgekeurde hengst voor de familie Eveleens
Het bestuur feliciteert haar leden d.m.v. een mooi boeket.
De heer Schuyt vraagt of er mogelijkheden worden onderzocht om samen te gaan met
andere fokverenigingen. Hierdoor wordt de keuring wat groter. Wellicht met Zuid-Holland of
Utrecht. De heer Pronk geeft aan dat dit kan worden meegenomen in de enquête. Er zal
contact opgenomen worden met het bestuur. De heer Eveleens refereert aan de keuring
Regio West zoals deze bestond in de jaren ’70 en ’80. Wellicht leuk om dit als zomerkeuring
te organiseren.
Mevrouw Bon meldt dat ze sinds november 2015 niet meer werkzaam is bij Stal de
Valkenhof. Wel zal ze actief blijven als lid en vrijwilliger.
Mevrouw Koomen geeft aan dat er op 14 mei een menpony lesdag wordt georganiseerd bij
haar op stal. Ze vraag tof dit op de website gezet kan worden. De heer Pronk neemt dit mee.
13. Sluiting
De heer Pronk dankt de aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

