Notulen ALV NSPS afdeling Noord-Holland d.d. 16 maart 2017
1. Opening
De Voorzitter Blonk opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vorig jaar kon hij door
familieomstandigheden niet aanwezig zijn, maar gelukkig zijn die problemen opgelost. Hij
memoreert aan het afgelopen seizoen waarin de keuring goed verlopen is. In Oktober heeft
een aantal leden Stal van der Valk bezocht en daarna gedineerd in het restaurant nabij de A4.
Het hoogtepunt van het jaar was voor de heer Blonk persoonlijk de goedkeuring van zijn
hengst Harley in december.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Mevrouw Zirschky geeft aan dat de heer Velzeboer afwezig
is.
3. Notulen ALV NSPS-NH d.d. 17 maart 2016
De heer Beets geeft aan dat op pagina 1 onder punt 7 zijn naam verkeerd gespeld is. Dit
wordt aangepast in het verslag.
4. Jaarverslag 2016
De heer Pronk licht het jaarverslag toe aan de leden. Hij memoreert aan de winderige
stamboekopname, de keuring, de najaarsvergadering in combinatie met het uitje naar Stal de
Valkenhof en de jonge hengstenkeuring. Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen.
5. Financieel verslag 2016 en begroting 2017
Mevrouw Zirschky licht het jaarverslag toe. Het jaar is qua saldo beter geëindigd dan we
gestart zijn. Dit komt door de fanatieke sponsorwerving voor de kosten van de keuring.
6. Verslag Kascontrolecommissie
De commissie bestaande uit de heer Vreeken en de heer Beets hebben de boeken
gecontroleerd en complimenteren de penningmeester voor de keurige administratie. De
heer Vreeken stelt de vergadering voor om het bestuur decharge voor het gevoerde beleid te
verlenen.
7. Benoeming kascontrolecommissie
Voor het boekjaar 2017 zal de commissie bestaan uit de heer Beets en de heer Schuyt. De
heer Velzeboer zal optreden als reserve lid.
8. Onderwerpen LAR commissie
De heer Blonk geeft aan dat de verslagen van de bijeenkomsten op de website na te lezen
zijn. In het kader van de LAR vergadering eind maart 2017 staat er een aantal belangrijke
onderwerpen op de agenda o.a. het fokplan en de eventuele aanpassingen. De heer Blink
geeft aan dat hij de functie van de LAR voor hem niet geheel duidelijk is. De stukken worden
besproken en komen daarna ter stemming in de ALV. Echter de opmerkingen van de LAR
worden in de woorden van de heer Blonk niet meegenomen.

Mevrouw Koomen geeft aan dat ze opmerkingen heeft op het voorstel verlening predikaat
prestatie en zij zal dit per mail kenbaar maken aan de heer Blonk. Tevens merkt ze op dat het
voor de leden in het Noorden van het land niet gemakkelijk is om deel te nemen aan een
ABOP. Er is er maar één per jaar en dan meestal in Heteren en omgeving.
9. Fokkersavonden voorjaar 2017
De heer Pronk heeft de avond in Smakt bezocht. Hij geeft aan het een positieve en goed
bezochte avond was. De volgende onderwerpen kwamen uitvoerig aan bod>
1. Nakeuringen afschaffen i.v.m. kosten hiervan
2. Premiekeuringen opstellen voor leden van andere fokverenigingen. Echter men kan alleen
kampioen worden in de eigen fokvereniging.
3. Samenvoegen van premiekeuringen.
4. Huidig fokbeleid hengsten: het fokplan is eerder afgeblazen en ook in tweede aanvang
onder commissie van de heer Peters is het plan niet door de ALV gekomen. Momenteel
wordt er gewerkt aan het plan en de aanpassingen kunnen reglementair gezien pas in 2018
worden aangenomen in een ALV. De aanpassingen kunnen consequenties voor de
goedkeuring van hengsten hebben. De volgende ideeën werden gemeld door zowel leden als
bestuur;
1. Een versoepeling van het aantal nakomelingen op keuringen
2. Wel/geen afstammelingenonderzoek
3. 25 veulentjes scoren en op basis daarvan goedkeuring verlenen
4. Openstelling en alleen veterinair de dieren scoren.
I.v.m. de inteelt binnen de NSPS fokkerij is het stamboek door de PVE aangesproken op haar
accreditatie. Dit houdt in dat het inteeltpercentage niet hoger dan 5% mag zijn. Het beleid
moet hier op gaan sturen door ook hengsten met een ´andere´ pedigree de kans te geven.
De heer Blonk geeft aan dat het Westen door de locaties van de vergaderingen (Duiven,
Dalen en Smakt) niet echt werd uitgenodigd vanwege de reisafstanden. Het bestuur heeft
aangegeven dit voortaan anders in te delen.
Het hoofdbestuur zal n.a.v. alle input van de fokkersavonden proberen deze zo goed mogelijk
te verwerken in het beleid. Vervolgens zal dit nieuwe plan najaar 2018 gepresenteerd
worden op de ALV.
10. Organisatie Stamboekopname 15 april 2017
De heer Pronk geeft aan dat we i.v.m. wedstrijdweekend bij de Beemsterruiters niet daar
terecht konden. De heer Valk heeft zijn locatie al eerder aangeboden en het bestuur heeft
besloten om hierop in te gaan.
De dierenarts heeft vorig jaar aangegeven dat er een betere locatie moet zijn om de ogen te
testen. Dit i.v.m. het type staar wat een aantal jaren geleden nog weleens voor kwam bij het
NSPS.
11. Premiekeuring 19-08-2017
De heer Schuyt vraagt waarom er geen drie juryleden mogelijk zijn. De heer Pronk licht dit
toe aan de hand van de organisatie van vorig jaar. Door het grote aantal inschrijvingen heeft
de heer Pronk vorig jaar aangegeven bij het hoofdbestuur dat er een tweede koppel bij

moest. Dat kon niet vanwege de drukke periode. Uiteindelijk heeft de heer Pronk in overleg
met de heer Leijzer een derde jurylid toegewezen gekregen. De heer Leijzer heeft in 2015
ervaren dat het immers anders wel een hele lange dag wordt voor 1 koppel. Echter op het
laatste moment werd besloten dat er twee koppels zouden komen. Vandaar dat er gewisseld
is tussen de koppels.
Vanaf komend jaar is er een strikte grens gesteld; bij 160 pony’s moet er een 2e baan worden
gemaakt. Tevens geldt dat er geen 4 maat veulenkampioenen naar het NK te Lunteren
mogen. Het Hoofdbestuur zal op dit punt nog terugkomen met een voorstel.
12. Activiteiten leden
Het bestuur vraagt aan de leden of er nog ideeën zijn voor een uitje.
De heer Schuyt geeft aan dat we indien we iets organiseren alle leden moeten aanschrijven.
Tevens geeft hij aan dat de vorm belangrijk is. Nu dient men zich op te geven, maar het kan
ook omgedraaid; men is automatisch opgegeven en dient zich af te melden. De heer Pronk
geeft aan dat er maar 15 leden fanatiek zijn en behoefte hebben aan een uitje. De heer
Schuyt geeft aan dat dit ook gevolgen heeft voor de keuringsdeelname als er een fokker
afvalt. Wellicht is het samenvoegen van fokverenigingen toch wel een idee om verder uit te
diepen. De heer Pronk geeft aan dat het Hoofdbestuur hier nu aan werkt en dat er wellicht
een poging wordt gedaan. Dit wil het bestuur eerst afwachten.
13. Wat verder ter tafel komt
Mevrouw Koerts stelt zich voor en geeft aan dat er weinig tot geen concoursrubrieken in
onze regio zijn. Graag zou ze hieraan deelnemen. Voor de rubrieken is een NSPS jurylid
nodig. Wellicht in combinatie met de Tuigpaardendag in Benningbroek of Opmeer. Mevrouw
Koerts geeft aan dat men daar minder positief is over samenwerking i.v.m. acties uit het
verleden. De heer Pronk stelt voor om het gesprek opnieuw te voeren en een advertentie te
sponsoren in de catalogi van deze evenementen. Op die manier kunnen er nieuwe leden
enthousiast gemaakt worden.
Mevrouw Zirschky geeft aan dat er wellicht ook in de pauze van de keuring een rubriek
georganiseerd kan worden. Wellicht bestgaande in pauze.
Mevrouw Eveleens feliciteert namens het bestuur de heer Blonk met de goedkeuring van zijn
hengst en overhandigt hem een boeket bloemen. Nogmaals felicitaties voor de heer Blonk.
De heer Blonk geeft aan dat er door de bestuursleden behoorlijk wat tijd geïnvesteerd wordt
in de organisatie van de evenementen. Graag wil hij de leden om toestemming vragen om
eenmaal per jaar een vergadering te combineren met een etentje. De kosten van het diner
van de bestuursleden wordt dan gedragen door de vereniging. De kosten van diners van
eventueel aanwezige partners zijn voor eigen rekening. De leden stemmen hiermee in.
14. Afsluiting
De heer Blonk dankt iedereen voor de komst en de input.

