
Profielschets (reserve) lid verrichtingsjury

Algemeen:

Het NNFPS kent een verrichtingsjury die tot taak heeft het testen van de natuurlijke aanleg van
pony’s op basis van waarnemingen tijdens verrichtingsmomenten, inclusief eindbeoordeling en
tussenbeoordelingen, in het kader van het verrichtingsonderzoek hengsten, conform het
Keuringsreglement te boordelen. De verrichtingsjury hengsten bestaat uit drie leden. Een lid van de
HKC, bij voorkeur de voorzitter, vormt samen met twee externe juryleden (met specifieke
deskundigheid voor springen, dressuur of eventing) de verrichtingsjury hengsten. Het streven is dan
ook dat de verschillende disciplines (dressuur, springen, eventing en wellicht mennen) binnen de
verrichtingsjury zijn vertegenwoordigd.

Specifieke vereisten:

Een lid van de verrichtingsjury dient:

 zich als stamboekfunctionaris te kunnen vinden in het fokbeleid van het NNFPS en te
beschikken over het nodige inzicht om dit beleid te vertalen naar de praktische uitvoering.

 gedegen kennis en inzicht te hebben in sportpony-eigenschappen en de behoefte(s) aan
ponymateriaal voor de (inter)nationale sport.

 affiniteit te bezitten met de ponysport in algemene zin (springen, dressuur, eventing, mennen).
 theoretische en praktische kennis en ervaring te hebben van en met beoordelingscriteria.
 taakbewust te zijn (o.a. onafhankelijk, besluitvaardig, stressbestendig, standvastig optreden,

gemotiveerd, integer en betrokken).
 te willen en kunnen functioneren in teamverband.
 over het communicatieve vermogen te beschikken om een gegeven beoordeling helder en

duidelijk toe te lichten en te motiveren, zowel mondeling als schriftelijk.
 een positieve houding uit te stralen en zich te houden aan correcte omgangsvormen.

Opmerking:

 De kandidaat dient zelf geen dusdanige belangen in de hengstenselectie en/of (professionele)
ponyhandel te hebben, welke tot belangenverstrengeling kan leiden. Zie tevens artikel 3.3. van
het keuringsreglement.

Noot1: Het verdient het aanbeveling om de verrichtingsjury hengsten ook de beoordeling te laten
doen van de verrichtingsproef merries wanneer dit organisatorisch tot de mogelijkheden behoort,
zodat de uniformiteit van de beoordeling van hengsten en merries wordt bevorderd.

Noot 2: Voor de verrichtingsjury worden vier kandidaten gezocht waarbij wordt opgemerkt dat er op
dit moment reeds drie kandidaten binnen de commissies werkzaam zijn die kunnen worden
voorgedragen. Met vier leden kan er gerouleerd worden en beschikt de commissie over reserve bij
het zich voordoen van ziekte, verhindering etc.


