
 

Notulen  ALV NSPS afdeling Noord-Holland d.d. 15 maart 2018 

1. Opening  

De Voorzitter Blonk opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. Er is een bericht van verhindering ontvangen van dhr. 

Schuyt en dhr. Velzeboer. 

 

3. Notulen ALV NSPS-NH d.d. 16 maart 2017 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. Mevrouw Koerts geeft aan dat er een 

wedstrijd concours rijden zal plaatsvinden in Noord-Holland. 

 

4. Jaarverslag 2017 

De heer Pronk licht het jaarverslag toe aan de leden. Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. 

 

5. Financieel verslag 2017 en begroting 2018 

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 2018 zal de commissie bestaan uit de heer Velzeboer en de heer Schuyt. 

Mevrouw Koomen 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 29 maart 2018 staat er een aantal belangrijke 

onderwerpen op de agenda. Dhr. Blonk geeft aan dat hij de stukken pas onlangs heeft 

ontvangen. Er wordt afgesproken dat de aanwezige leden de LAR stukken ontvangen en zich 

voor 29 maart richten tot dhr. Blonk voor opmerkingen. Dhr. Blonk zal deze opmerkingen 

dan kunnen aangeven in de LAR vergadering.  

 

Dhr. Kloosterman geeft aan dat hij de verschillende keuzes m.b.t. het fokplan graag zou 

bespreken. Dhr. Pronk geeft aan dat er vier keuzes zijn: versoepeling fokplan, nieuw fokplan, 

handhaven oude fokplan of blanco stemmen. In de verschillende keuzes zijn de opmerkingen 

van de fokkersavonden van afgelopen jaar verwerkt, zodat de wensen van de fokkers 

meegenomen zijn. Dhr. Kloosterman geeft aan dat hij maar één fokker uit NH heeft gezien op 

die avonden. Dhr. Pronk beaamt dit.  



 

 

 

9. Bestuurswijzigingen 

Mevr. Zirschky is aftredend en niet herkiesbaar. Er hebben zich helaas geen nieuwe 

bestuursleden aangemeld. Mevr. Eveleens geeft aan dat ze de taken van de penningmeester 

(mevr. Zirschky) op zich wil nemen, zodat er een ‘lichtere’ bestuursfunctie vacant is. Dhr. 

Blonk geeft aan dat verschillende leden eventueel interesse hebben. 

 

10. Stamboekopname 14-04 te Rijsenhout 

Tussen 9 en 12 uur zijn we welkom bij de Valkenhof. Dhr. Pronk geeft aan dat de opgave per 

email of telefoon gedaan kan worden. 

 

 

11. Premiekeuring 18-08-2018 

Dhr. Pronk geeft aan dat het een succesvolle dag was. Door het hoge aantal pony’s in de 

catalogus moest er gekeurd worden in 2 banen. Helaas hadden we wel te kampen met nogal 

wat afmeldingen, waardoor de keuring nogal vlot verliep. 

Dhr. Pronk geeft aan dat hij komend seizoen i.v.m. gezinsuitbreiding niet bereikbaar zal zijn 

als secretaris voor de keuring. Hij geeft aan dat er wellicht samengewerkt kan worden met 

een secretaris uit omliggende gebieden. Het bestuur zal contact opnemen en zich beraden 

over de organisatie.  

 

Het bestuur vraagt aan de leden of er nog verbeterpunten zijn voor de keuring. 

De heer Kloosterman geeft aan dat de keuring qua kwaliteit sterk verbeterd is de laatste 

jaren. Het is ook een gezellige dag. Wel geeft hij dat de keuring qua publiek concurrentie 

ondervindt van Kapel-Avezaath. Wellicht kan de keuring naar het laatste weekend van 

augustus. Dhr. Pronk geeft aan dat Zuid-Beijerland vorig jaar graag wilde ruilen. Tenslotte 

geeft de heer Kloosterman aan dat er eerder gesproken is om samen te gaan met een andere 

fokvereniging vanwege de afname van het aantal leden. Hij geeft aan dat samenwerking niet 

aan te raden is. 

 

Dhr. Vreeken geeft aan dat het geluid binnen tijdens de keuring van zeer slechte kwaliteit 

was. Het is jammer dat niemand de kampioenschappen kon verstaan. Dhr. Pronk geeft aan 

dat dit vooraf is besproken met de Beemsterruiters, maar helaas was het opnieuw niet in 

orde. Dhr. Vreeken geeft aan of het mogelijk extern geregeld kan worden. Dhr. Pronk geeft 

aan dat dit behoorlijk kostbaar is. Dhr Blonk geeft aan dat dit toch nogmaals moet worden 

onderzocht. 

 

Dhr. Bos geeft aan dat de aanvangstijd van de keuring niet te vroeg moet zijn. Liefst om 9:00 

i.v.m. de reistijden. Tevens geeft hij aan dat de ringmeesters beter geïnstrueerd moeten 

worden en dat de rubrieken niet altijd logisch waren ingedeeld. Dhr. Pronk geeft aan dat dit 

is om niet alle pony’s van dezelfde eigenaar in één rubriek te plaatsen. Mevr. Eveleens geeft 

aan dat de ringmeesters worden uitgenodigd voor de laatste bestuursvergadering voor de 

keuring. 



 

 

12. Activiteiten leden 

Het bestuur vraagt aan haar leden of er nog behoefte is aan een ander type uitje dan een 

etentje. Hierop komt geen respons. 

 

13. Wat verder ter tafel komt 

Mevrouw Zirschky wordt bedankt voor al haar werkzaamheden en ontvangt een pakket met 

lekkernijen en een boeket bloemen. Tevens feliciteert dhr. Pronk dhr. Kloosterman en mevr. 

Eveleens met de goedkeuring van de hengsten Jupilair van de Valkenhof en Juneau van de 

Amstelhof.  

 

14. Afsluiting 

De heer Blonk dankt iedereen voor de komst en de input. 

 


