Hoe en waarom
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Van Lar naar
Ledenraad

• In 2009 is de nieuwe structuur van het NSPS geformaliseerd
• Nu deze structuur min of meer is gesetteld, is het moment om
te inventariseren of:
• voor het NSPS de structuur zo gehandhaafd dient te blijven
• dat er draagvlak is om de structuur verder te ontwikkelen in
de zin dat de Lar en de Algemene Ledenvergadering (deels)
worden vervangen door een Ledenraad
• Door deze discussie te voeren, is het de komende periode helder
welke structuur de meest gewenste vorm is voor het NSPS en een
breed draagvlak heeft onder de leden van het NSPS
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Aanleiding

Huidige situatie
•
•
•
•
•

Hoofdbestuur
Algemene ledenvergadering
Ledenadviesraad
26 Fokverenigingen
Commissies
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Organen NSPS:

• Belast met het besturen van de vereniging: met inachtneming
van de wettelijke bepaling omvat besturen alle handelingen
die onder het statutaire doel van de vereniging vallen en de
dagelijkse gang van zaken.
• Het bestuur heeft verder een taak bij het functioneren van de
interne structuur van de vereniging en regelt in beginsel het
beheer van het vermogen van de vereniging.
• Voordracht van bestuursleden, juryleden, veterinair adviseur,
instellen van commissies

Indien de structuur zodanig gewijzigd wordt dat er een
ledenraad komt binnen het NSPS verandert er aan de
bevoegdheden van het bestuur niets.
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Bevoegdheden Bestuur

Bevoegdheden Leden
•
•
•
•
•
•

Vergader- en stemrecht
Recht tot statutenwijziging
Recht tot wijziging van de reglementen
Goedkeuring jaarrekening en decharge penningmeester
Benoeming, schorsing en ontslag bestuurders
Benoeming juryleden, veterinair adviseur, leden
hengsten(her)keuringscommissie, leden Fok Technische
Commissie, leden kascontrolecommissie, leden Commissie van
Beroep (op voordracht van het Hoofdbestuur)

Indien de structuur zodanig gewijzigd wordt dat er een ledenraad komt binnen het NSPS
veranderen, afhankelijk van de te kiezen variant, de bevoegdheden van de leden.
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binnen de Algemene Ledenvergadering

• Advies uitbrengen over de onderwerpen die zijn geplaatst op
de agenda voor de algemene ledenvergadering
• Voorstel doen kandidaten hoofdbestuur
• Gevraagd en ongevraagd adviseren over beleidszaken
Indien de structuur zodanig gewijzigd wordt dat er een
ledenraad komt binnen het NSPS komt de Ledenadviesraad te
vervallen.
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Bevoegdheden Ledenadviesraad

• Zelfstandige rechtspersonen met een eigen vermogen,
bestaande uit een bestuur en leden
• Verkiezen en benoemen afgevaardigde Ledenadviesraad
• Het bepalen van standpunten over voorstellen die vanuit het
hoofdbestuur aan Ledenadviesraad of algemene
ledenvergadering zijn voorgelegd
Indien de structuur zodanig gewijzigd wordt dat er een
ledenraad komt binnen het NSPS veranderen de bevoegdheden
van de fokvereniging zodanig dat de leden van de fokvereniging
de afgevaardigde naar de Ledenraad benoemen (in plaats van de
afgevaardigde naar de Ledenadviesraad).
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Fokverenigingen

Commissies
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• Indien de structuur zodanig gewijzigd wordt dat er een
ledenraad komt binnen het NSPS verandert er aan de invulling
en bevoegdheden van de commissies niets.

3 modellen Ledenraad
• “Strakke” vorm:

• “Hybride” vorm:
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• “Milde” vorm:

Organen zijn:
• Bestuur
• Ledenraad
• Fokverenigingen
• Commissies
De bevoegdheden die in de huidige situatie toekomen aan de
leden komen dan terecht bij afgevaardigden van de
fokverenigingen in de ledenraad
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Strakke vorm

Organen zijn:
• Bestuur
• Ledenraad
• Ledendag
• Fokverenigingen
• Commissies
De bevoegdheden die in de huidige situatie toekomen aan de
leden komen dan terecht bij de afgevraadigden in de ledenraad
Extra voor de leden is hier een zogenaamde ledendag waarbij er
jaarlijks een bijeenkomst is met allerlei voorlichtingen, toelichtingen,
evaluaties, klankbord, meningen verzamelen (raadpleging van de
leden)
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Milde vorm

• Een combinatie van algemene ledenvergadering en ledenraad
is ook mogelijk. Uit de statuten moet dan blijken welke
bevoegdheden de ledenraad heeft en welke bevoegdheden
toekomen aan de algemene ledenvergadering.
Een mogelijke invulling zou kunnen zijn:
• ALV: de najaarsvergadering blijft bestaan, stemmen over
beleidsplan en statuten, geven van voorlichting op die dag,
klankborden, ledenpeiling houden, mededelingen bestuur en
rondvraag
• Ledenraad: financiële stukken goedkeuren, besluiten over
wijzigingen reglementen, verkiezingen en benoemingen
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Hybride vorm

• De afgevaardigde wordt gekozen uit en door de leden van de
fokvereniging, al dan niet uit een meervoudige voordracht
• Het aantal stemmen per lid van de ledenraad differentiëren
afhankelijk van het aantal leden van de fokvereniging die wordt
vertegenwoordigd (het ledenaantal varieert van 24 tot 170)
Omdat één persoon een bepaalde groep vertegenwoordigd is het mogelijk dat die
persoon die meerdere stemmen heeft zijn verschillende stemmen op verschillende
manieren mag uitbrengen zodat die persoon de verschillende standpunten van de
achterban tot uitdrukking kan brengen

• Termijn benoeming 3 jaar en (on)beperkt herbenoembaar
• Stemmen zonder last, maar rekening houdend met opvatting
fokvereniging
• Onafhankelijke voorzitter
• Publicatie agenda in orgaan en/of website
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Mogelijke invulling ledenraad

Mogelijk invulling ledenraad
• Andere ‘groepen’ toevoegen zoals gebruik, juryleden,
bond van hengstenhouders, inspecteurs, veterinair. Niet
met stemrecht maar adviserend lid op uitnodiging van de
ledenraad
• Vergaderingen kunnen open (“publieke tribune”) of
besloten zijn
• Inspraakrecht leden
• Referendum mogelijk: over besluiten (fusie, ontbinding
en raszuiverheid) kunnen alle NSPS leden stemmen via
een referendum op initiatief van minimaal 50% van de
ledenraad, waarbij een voorstel alleen aangenomen
wordt als 90% van de leden voor stemt
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vervolg

Voor- en nadelen Ledenraad
• Vergroten slagkracht NSPS door betere besluitvorming
• Betere afspiegeling van mening alle leden doordat elk lid via fokvereniging is
vertegenwoordigd en het nemen van besluiten niet beperkt is tot een te klein groepje
leden dat naar algemene ledenvergadering komt (evenredigheid besluitvorming)
Knelpunt is hier dat niet alle leden NSPS lid zijn van een fokvereniging en dan dus geen
zeggenschap hebben. Mogelijke oplossing is door contributie fokvereniging af te
schaffen en via contributie NSPS afdracht te laten vloeien naar fokvereniging. Met de
verplichting dat alle NSPS leden ook in hun woongebied verplicht lid zijn van een
fokvereniging
• Meer betrokkenheid van de leden

• Nadelen:
• Als lid niet meer direct stem uitbrengen in algemene ledenvergadering maar via
afgevaardigde van de fokvereniging
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• Voordelen:

• Besluit tot statutenwijziging door de leden van het NSPS.
Hiervoor is een 2/3 meerderheid nodig van de aanwezige
leden.
• Van alle 26 fokverenigingen moeten de statuten worden
gewijzigd. Hiervoor is van elke fokvereniging een besluit tot
statutenwijziging nodig
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Wat is er voor deze structuurwijziging
nodig?

•
•
•
•
•
•
•
•

4 oktober 2016: overleg met Hoofdbestuur
27 oktober 2016: presentatie in Lar
Fokverenigingen aan zet
Maart 2017: terugkoppeling via Lar
April 2017: presentatie in ALV
Terugkoppeling met Hoofdbestuur
Discussie en verdieping binnen fokvereniging en Lar
April 2018: voorstel ter stemming in ALV
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Mogelijk tijdspad

Vragen????

versie 21 oktober 2016

