Notulen Algemene Ledenvergadering NSPS afdeling Noord Holland d.d. 13 maart 2014
1.Opening
De vice-voorzitter de heer A.Blonk opent de vergadering en heet de 12 leden en één belangstellende van harte
welkom op onze vergadering.
2.Notulen Alg. Ledenvergadering d.d 19 april 2013
De notulen worden zonder op en /of aanmerkingen goedgekeurd.
3.Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw A. Barsingerhorn, mevrouw S. Schokker, mevrouw S.
Broersen, de heer T. Sijtsema, de heer K. Vreeken en de heer L. van der Valk.
4.Jaarverslag 2013
Inhoudelijk geen opmerkingen. Naar aanleiding van het verslag worden bloemen overhandigd aan mevrouw L.
Bon voor de behaalde resultaten met de hengst Empire van stal van de Valkenhof.
5.Financieel verslag 2013
Het liquide middelen saldo is gelijk gebleven ondanks een daling van de inkomsten uit de stamboekopname en
sponsorinkomsten. Door jubileumkosten is er een lichte stijging van de kosten te zien.
Inschrijfgeld voor de P.K. is lager dan in de andere fokverenigingen. Er wordt dan ook een beroep gedaan op
de leden voor sponsoren en adverteerders aan te brengen. Het verslag wordt zonder op of aanmerkingen
goedgekeurd.
6.Verslag kascontrolecommissie
De commissie bestaande uit de heer L. Pronk en de heer J. Schuyt hebben de boeken gecontroleerd en
bedanken de penningmeester voor de keurige administratie, zij stellen de vergadering dan ook voor om het
bestuur decharge voor het gevoerde beleid te verlenen.
7.Benoeming kascontrolecommissie
Voor het boekjaar 2014 zal de commissie bestaan uit de heer J. Schuyt en mevrouw M. Eveleens. Als reserve
lid zal mevrouw L. Bon optreden.
8. Bestuursverkiezing
Onze voorzitster kon helaas niet aanwezig zijn door ziekte. Tevens heeft zij te kennen gegeven haar functie ter
beschikking te stellen. Ter plekke stelt mevrouw M. Eveleens zich beschikbaar om het bestuur te komen
versterken. De vice-voorzitter wordt als voorzitter aangesteld.
9. Onderwerpen uit de Leden Advies Raad
De verslagen van de bijeenkomsten zijn op de site van het NSPS na te lezen.
De heer Blonk is onze afgevaardigde voor de LAR. Hij geeft aan dat de LAR nog steeds geen beslissingen kan en
mag nemen maar slechts suggesties mag aandragen. Het vrijblijvende karakter van de LAR vind de heer Blonk
een lastig fenomeen. De heer Blonk geeft aan dat het feitelijk een Ledenraad is aangezien adviezen door het
Hoofdbestuur naast zich neergelegd worden. Dit wordt ook beaamd door de heer Eveleens, onze vorige
vertegenwoordiger.

10.Organisatie stamboekopname en Premiekeuring 2014
De stamboekopname is gepland op 19 april a.s. van 09.00 tot 12.00 uur bij de manege van de Beemster
Ruiters, de leden wordt verzocht zich vooraf aan te melden.
Onze premiekeuring vindt plaats op 16 augustus te Midden-Beemster.
11. Activiteiten fokvereniging Noord-Holland
Stalbezoek 31 mei a.s.: er zijn al leden die zich opgegeven hebben. Het initiatief wordt omarmd echter de
beoogde stalnamen is voer voor discussie. Het bestuur pakt de organisatie verder op.
12./ 13. Wat verder ter tafel komt /Rondvraag
Er wordt gewerkt aan een moderne nieuwe website;
De uitnodigingen voor de premiekeuring zullen om kosten te besparen zoveel mogelijk per mail verzonden
gaan worden;
Er zijn verder geen additionele vragen danwel opmerkingen.
14.Sluiting
De inmiddels voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

