
Notulen ALV NSPS afdeling Noord Holland d.d. 19 maart 2015 
 

1.Opening 

De voorzitter de heer A. Blonk heet de 14 leden van harte welkom op onze vergadering. Op gepaste wijze 

wordt er één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de heer C. Barsingerhorn.  

2.Notulen Alg. Ledenvergadering d.d. 13 maart 2014 

De notulen worden zonder op en /of aanmerkingen goedgekeurd. 

3.Ingekomen stukken en mededelingen 

Bericht van verhindering ontvangen van de heer J. Boots, de heer J. Schuyt, de heer T. Sijtsema, mevrouw A. 

Konijn, mevrouw A. Barsingerhorn en mevrouw M. Zonneveld. 

 

Ingekomen stuk ontvangen van de heer D. van der Werf m.b.t. het keuren op nummer zonder afstamming 

gegevens en eigenaar. De voorzitter geeft feedback en geeft aan dat dit onderwerp meerdere malen is 

besproken binnen de LAR. Er is in samenspraak met de leden besloten dat het niet uitvoerbaar is voor de 

premiekeuring van de fokvereniging. De brief van de heer van der Werf zal tevens doorgestuurd worden naar 

het hoofdbestuur. De meerderheid van de leden delen dezelfde mening. 

4.Jaarverslag 2014 

Mevrouw G. Zonneveld- de Hoop leest het jaarverslag voor aan de leden. Inhoudelijk geen opmerkingen. 

5.Financieel verslag 2014 

Het verslag wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 

Er is een opvallende kostenpost zichtbaar m.b.t. de verbouwde website. De leden geven positief feedback op 

de website. De komende jaren zullen de kosten voor de website stabiliseren en bestaan uit hosting en 

onderhoud. 

6.Verslag kascontrolecommissie 

De commissie bestaande uit de heer J. Schuyt en mevrouw L. Bon 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 2015 zal de commissie bestaan uit mevrouw L. Bon en de heer K. Vreeken. Als reserve lid zal 

de heer D.J. Beets optreden. 

8. Bestuurswisseling 

 

Mevrouw G. Zonneveld- de Hoop is afgetreden als secretaris. Om haar te bedanken voor haar inzet is ze in het  

zonnetje gezet door middel van een speech van onze voorzitter de heer A. Blonk en tot slot benoemd tot 

‘erelid van de Fokvereniging Noord- Holland.’ Een groot gebaar voor een nuchtere vrouw. Via deze weg willen 

we Mevrouw G. Zonneveld- de Hoop nogmaals danken voor haar inzet en zijn vereerd dat ze zich wil blijven 



inzetten in de vorm van bestuurslid. De volledige speech kunt u terug vinden op onze website. 

 

De heer L. Pronk zal haar taken overnemen en is benoemd tot secretaris. 

 

9. Bestuursverkiezing 

Aangezien het moeilijk is om bestuursleden te vinden en mevrouw W. Zirschky aftredend was, heeft zij zich 

bereid gevonden om aan te blijven. 

10. Onderwerpen uit de Leden Advies Raad 

De verslagen van de bijeenkomsten zijn op de website van het NSPS na te lezen.  

De heer Blonk is afgevaardigde voor de LAR en de heer L. Pronk reserve afgevaardigde. Beide personen zijn de 

afgelopen vergadering niet aanwezig geweest in verband met familie aangelegenheden. Daarnaast vinden de 

vergadering plaats op donderdag aan het einde van de avond, beide heren geven aan deze dag geen vrij te 

kunnen nemen van hun werk. De heer A. Blonk  geeft aan dat de LAR geen beslissingen kan en mag nemen 

maar slechts suggesties mag aandragen. Het vrijblijvende karakter van de LAR vind de heer Blonk een lastig 

fenomeen. Hij wordt hierbij gesteund door meerdere LAR leden. De heer Eveleens geeft daarbij aan dat er 

inderdaad nooit tot beslissingen gekomen kan worden. 

11.Organisatie stamboekopname, Premiekeuring 

De stamboekopname is gepland op 18 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 omdat er gebruik gemaakt zal worden van een 

tijdsplanning. In de avond staat er een etentje gepland bij Hotel van der Valk in Akersloot. Leden kunnen zich 

opgeven bij mevrouw M. Eveleens. De heer A. Blonk maakt melding dat er gegeten en gedronken kan worden 

tegen een gereduceerd tarief, dit is mede mogelijk gemaakt door de fokvereniging en de heer B. van der Valk. 

Onze premiekeuring vindt plaats op 29 augustus bij de manege van de Beemster Ruiters. De datum van de 

premiekeuring is verschoven in verband met  de internationale Shetlandpony show. Meer informatie over het 

internationale evenement is te vinden op de website van het NSPS. De leden worden verzocht zich vooraf 

online aan te melden via MIJN NSPS. De heer L. Pronk attendeert de leden erop dat alle pony’s vooraf op naam 

gezet moeten worden alvorens ze ingeschreven kunnen worden.  

De najaarsvergadering zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse barbecue. 

12. Activiteiten fokvereniging Noord- Holland, etentje april  

Etentje zie punt 11.  

 

In 2014 is er een informatieve en gezellige busreis georganiseerd door het bestuur. De deelnemende leden 

waren enthousiast. De leden wordt gevraagd suggesties te doen voor komende jaar. Het bestuur neemt de 

suggesties ter harte en zal een en ander nader uitwerken. 

13. Wat verder ter tafel komt /Rondvraag 

Er wordt opgemerkt dat Zaterdag 18 april een internationaal overleg zal plaats vinden gecombineerd met een 

showavond. Lisa Bon namens Stal de Valkenhof geeft aan uitgenodigd te zijn om haar pony’s te presenteren 

tijdens de show, ze zal niet aanwezig zijn tijdens het etentje. Het bestuur van de fokvereniging is door het 

NSPS hoofdbestuur niet ingelicht over het evenement en weet niets m.b.t. de showavond. Lars Pronk zal per 

mail contact opnemen met het hoofdbestuur om meer informatie te achterhalen. 



 

De voorzitter A. Blonk feliciteert Lisa Bon door middel van bloemen met de goedgekeurde hengst op de 

hengstenkeuring 2014. Dit is de tweede hengst die goedgekeurd wordt uit de fokkerij van Stal de Valkenhof. 

Het bestuur geeft aan trots te zijn en motiveert de overige leden om ook een hengst aan te houden voor de 

hengstenkeuring.  

 

De heer Boots oppert het idee om komend jaar het uitje te organiseren binnen de fokvereniging. Afgelopen 

jaar is gekozen om stallen te bezoeken in een ander fokgebied. De heer Boots geeft aan dat er mogelijk 

gekeken kan worden naar stallen in Noord- Holland die bezocht kunnen worden. Het bestuur neemt het idee 

mee naar de volgende bestuursvergadering. De voorzitter A. Blonk bedankt de heer Boots voor het 

meedenken. 

 

De heer L. Pronk vraagt de leden input te leveren voor de vernieuwde website.  

 

Tot slot wordt er gesproken over de rubrieksindeling van de veulenrubrieken in verband met de 

kampioenschappen in Lunteren. Afgesproken wordt dat de indeling wordt aangesloten op de indeling zoals op 

de Nederlandse kampioenschappen wordt gehanteerd. 

14.Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 

             


