VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET
NEDERLANDS SHETLAND PONY STAMBOEK
OP ZATERDAG 27 APRIL 2013 IN ‘HET WAPEN VAN VALBURG’ TE VALBURG

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter Jan Bakhuizen opent de vergadering met de volgende woorden:
Mede namens de overige bestuursleden heet ik u allen hartelijk welkom op de
voorjaarsvergadering van uw stamboek. Ook wil ik welkom heten de aanwezige
ereleden, leden van verdienste, juryleden en medewerksters van ons kantoor.
Zoals u weet is er de vorige vergadering een grote bestuurswisseling geweest, en ook
vandaag gaan we afscheid nemen van een zeer gewaardeerd bestuurslid. Dat is
jammer.
Jammer is het ook, dat ik afgelopen donderdag een telefoontje kreeg van Theo
Aalbers, waarin Theo aangaf dat hij zich op grond van familieomstandigheden op dit
moment niet beschikbaar kan stellen voor de portefeuille PR en Media in het
hoofdbestuur.
Jammer voor het NSPS, maar vooral voor Theo en zijn gezin.
Zoals gezegd zijn we nog maar een goed half jaar gezamenlijk bezig, ik kan u zeggen:
in het begin was het aftasten en soms op eieren lopen. Maar er is een chemie tussen uw
bestuursleden gekomen, ieder weet zijn of haar taak en die wordt met verve
uitgevoerd.
Er is al veel gebeurd, mooie maar ook minder mooie dingen. Als eerste het
verheugende feit dat ons stamboek een erkenning van 5 jaar heeft gekregen van het
PVV.
Ook een ding waar we heel blij mee zijn was de uitnodiging om naar het ISPC overleg
te komen in Schotland. Na zoveel jaar kregen we een uitnodiging en natuurlijk zijn we
gegaan. De ontvangst was aller hartelijkst en we hebben met zijn allen besloten, we
kijken niet achterom maar vooruit.
Moeder liet de dochters weten: wij weten het niet meer, help ons. Er is daar maar 1
dag vergaderd en toch zijn daar spijkers met koppen geslagen.
Zijn er dan helemaal geen vervelende dingen gebeurd? Ja zeker wel.
Onze erkenning wordt aangevochten door het SPA. Hoewel we zelf geen partij daarin
zijn, zijn we wel het lijdend voorwerp.
Door het PVV zijn we uitgenodigd op de hoorzitting, om ons zegje te doen.
Uw oud voorzitter, de vicevoorzitter en ik zijn daar geweest en nu is het afwachten.
Zoals u wellicht weet is door het oud bestuur de heren Mathijssen en Ruis het
lidmaatschap opgezegd. Naar onze mening is en was er te veel schade aangericht aan
het NSPS. De heren hebben zich beroepen bij het PVV, en inzake de heer Ruis loopt
er eveneens een procedure via de Commissie Van Beroep, een hoorzitting hieromtrent
zal op 6 mei plaatsvinden.
Dames en heren, we hebben een prachtig stamboek en vele dingen worden geregeld
door de dames op ons stamboek kantoor. Dit zijn de zogenaamde betaalde krachten.
Maar er zijn heel vaak en veel vrijwilligers die daar aanwezig zijn en er allerlei
klussen voor hun rekening nemen. Ik wil van hieruit diegene welke regelmatig te
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vinden zijn op ons stamboekkantoor hartelijk danken voor zijn of haar inzet in drukke
tijden.
We hebben de reguliere stamboekopnames achter de rug.
Een stamboekopname welke nieuw was voor ons allen, immers de nieuwe regelgeving
is dit jaar voor het eerst toegepast. Het is wennen, en elke vernieuwing roep weerstand
op. Echter stilstand is achteruitgang en echt, we moeten toekomstgericht bezig zijn,
willen we de aansluiting niet missen.
Zo zijn er ook al vele leden die mijn NSPS gebruiken en al zitten er nog kinderziektes
in, is het bijzonder fijn dat u met deze vernieuwing meegaat. Natuurlijk weten we dat
er mensen zijn die geen dan wel moeite met een computer hebben en daar zal het
kantoor zeker voor faciliteren. U hoeft dus zeker niet bang te zijn dat u buiten de boot
valt.
Dames en heren, ik wil nu verder gaan met de behandeling van de agenda.
Ongetwijfeld zult u straks bij de mededelingen over een aantal items meer horen, maar
voor wij verder gaan met de agenda vraag ik uw aandacht voor diegenen die ons in de
achter ons liggende periode zijn ontvallen.
Leden die veel voor ons stamboek hebben betekend, hetzij om hun visie hetzij voor de
fokkerskwaliteiten en soms om heel andere dingen. Om niemand te vergeten willen
wij geen namen noemen, maar iedereen weet voor zichzelf wel te gedenken diegenen
die in hun gedachten zijn.
Mag ik u verzoeken om al dezen een ogenblik staande te gedenken.
Ik dank u en ik wens u een constructieve, positieve vergadering en verklaar deze
hiermee voor geopend.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
Er is bericht van verhindering ontvangen van:
Dhr. A. Groeneveld, Dhr. R. Manting, Dhr. H. Leijzer, dhr. J. Bausch, mevr. M.
Janssen, dhr. A. Dibbits, dhr. M. Bloem, dhr. T. van Oort, dhr. E. van Oers, dhr. C.
Dirven, dhr Heldens, dhr. H. Hut, fam. Smeets, dhr. L. Alderkamp, dhr. J.C. den
Hartog, dhr. W. Bergs, dhr. J. Poppelaars, dhr. H.v. Asch, dhr. A.C. v. Asch, dhr. Th
v. Elst, dhr. G.A. de Jong
3. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen
Mevr. I. Niessing, mevr. J. Vet-van Rossum en dhr. L. van Dongen worden hiervoor
bereid gevonden.
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2012
Dhr. Harm Vissers corrigeert zijn vraag welke hij gesteld heeft bij de rondvraag.
Het ging hem niet om de publicatie van een lijst van hengsten die definitief
goedgekeurd zijn maar om een beschrijving van hengsten die niet tijdens de HK
aanwezig kunnen zijn en later getoond worden
De notuliste van deze vergadering wordt bedankt voor het maken van het verslag.
5. Jaarrekening 2012
a. Balans per 31 december 2012
b. Winst- en verliesrekening 2012
De penningmeester dhr. Bos licht de cijfers over 2012 toe met de volgende woorden:
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Dames en heren,
Namens het hoofdbestuur geef ik u een korte toelichting op de balans per 31 december
2012 en de winst- en verliesrekening over 2012. De jaarrekening over 2012 is reeds
aan de orde geweest in de vergadering van de LAR welke is gehouden op 7 maart jl. te
Heteren. In de Shetland Pony van maart is een verkorte weergave opgenomen van de
balans en de winst -en verliesrekening met een korte toelichting. Ook in mijn
voorwoord heb ik alreeds enige informatie verstrekt.
Het boekjaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van €9.466. In de in het
najaar van 2011 opgestelde begroting voor 2012 was uitgegaan van een resultaat van
€ 254.
Voor wat betreft de opbrengsten was er een bedrag begroot van € 529.987, dit
begrootte bedrag is met ruim € 1.900 overschreden. De opbrengsten voor met name de
veulenregistratie en de overschrijfgelden zijn achtergebleven, Voor wat betreft de
overige opbrengstposten is de begroting behaald of zelfs nog overschreden.
Aan de kostenkant was er begroot een bedrag van circa € 530.000. Overigens een
bedrag dat ruim € 51.000 lager is dan datgene wat in 2011 aan kosten is uitgegeven.
De werkelijke kosten over 2012 bedragen € 522.424, ruim binnen de begroting dus.
De personeelskosten en de kosten voor organisatie en leiding zijn hoger dan begroot.
Bij de personeelskosten is dit veroorzaakt door een uiteindelijk hogere premie voor de
ziekteverzuimverzekering en bij de kosten voor organisatie en leiding is dit
veroorzaakt doordat er in 2012 meer vergaderingen en bijeenkomsten zijn gehouden.
Overigens heeft de commissie die de controle van de jaarcijfers heeft verzorgd voor
wat betreft de twee genoemde kostenposten aandacht gevraagd in haar rapportage.
Voor wat betreft de keuringskosten in 2012, deze zijn fors lager, dit wordt veroorzaakt
door de lagere kosten voor de hengstenkeuringen die gehouden zijn in december 2011
en januari 2012. Met name de vermindering van het aantal voorkeuringsdagen heeft
een aanzienlijke besparing opgeleverd. Echter men bedenke wel dat het kostenniveau
van de hengstenkeuring voor het grootste deel afhankelijk is van de opgave van het
aantal voor het eerst te keuren hengsten.
De overige kostenuitgaven in 2012 zijn binnen de begrootte bedragen gebleven.
Het hoofdbestuur is uiteraard blij met dit resultaat, echter het verloop van opbrengsten
en uitgaven blijft een punt van zorg zolang er nog steeds een teruggang is in aantallen
leden en daarmee verband houdend de aantallen te verrichten diensten en handelingen.
In de in de afgelopen novembervergadering gepresenteerde begroting voor 2013 is
daar al in enige mate rekening mee gehouden. Echter de moeilijkheid is dat de
opbrengsten nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Aan de uitgavenkant kan er natuurlijk nog
verder bezuinigd worden, echter ook daar loop je op een gegeven moment tegen de
grenzen aan waarbij het voor de organisatie echt consequenties zal hebben.
Tot zover mijn korte toelichting aangaande de financiën over 2012.
Er waren geen vragen over de cijfers. Volgens dhr. Mehagnoul komt dit doordat dhr.
Jansma deel uitmaakt van de kascontrolecommissie.
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c. Rapportage van de kascontrolecommissie
Op 26 februari 2013 heeft de commissie, bestaande uit dhr. J. Jansma, dhr. K. Arts
en mevr. M. Janssen, de financiële administratie 2012 van de vereniging
Nederlands Shetland Pony Stamboek gecontroleerd. Zij hebben de jaarrekening
2012 gecontroleerd en hebben geconstateerd dat de administratie op een verzorgde
en verantwoorde manier wordt gevoerd.
Naar aanleiding van de uitgevoerde controlewerkzaamheden adviseert de
commissie het volgende:
- In 2012 zijn de personeelskosten wederom gestegen. Personeelskosten blijven
een voortdurend onderwerp van zorg.
- In 2012 zijn de vergaderkosten fors gestegen door het toegenomen aantal
vergaderingen. Dit wordt mede veroorzaakt door de problematiek rond de
erkenning Productschap voor Vee en Vlees. De commissie adviseert het
bestuur om een mogelijkheid te zoeken om de vergaderkosten te beperken.
Het jaar 2012 is positief afgesloten. Hiervoor verdient het bestuur, het personeel en
de vrijwilligers een compliment.
d. Goedkeuring van de jaarstukken
Op basis van voorstaande rapportage worden de jaarstukken goedgekeurd.
e. Verlenen van decharge aan de penningmeester
Middels een applaus van de aanwezigen wordt er decharge verleend aan de
penningmeester.
6. Benoemingen en/of verkiezingen
a. Verkiezing lid van het HB
Reglementair aftredend en herkiesbaar is mevr. A.M. Dijk- van Delden. Zij
beheert de portefeuille Sport en Recreatie.
Het bestuur draagt ter herverkiezing in genoemde HB functie voor mevr. A.M.
Dijk-van Delden te Leek.
Er zijn 87 leden aanwezig, samen met de 24 afgegeven machtigen bedraagt het
aantal stemgerechtigden 111.
Hiervan hebben 106 personen voor gestemd, waardoor mevr. Dijk-van Delden met
meerderheid van stemmen wordt herbenoemd tot lid van het HB.
Mevr. Dijk-van Delden dankt een ieder voor het in haar gestelde vertrouwen door
de herverkiezing als HB-lid.
De penningmeester dhr. D. Bos is reglementair aftredend en niet herkiesbaar.
Ook is er nog een vacature voor de portefeuille PR en Media. Voor beide
portefeuilles zijn nog geen opvolgers gevonden. Het bestuur zal de commissie
Werving en Selectie nadrukkelijk vragen om samen met het bestuur op zoek te
gaan naar geschikte kandidaten.
Gelukkig is dhr. Bos bereidt de komende periode als vrijwilliger de financiën te
beheren.
b. Verkiezing juryleden
Op basis van het vastgestelde rooster van aftreden zijn onderstaande juryleden
aftredend en herkiesbaar. Het bestuur draagt de betrokken juryleden voor ter
herverkiezing voor een nieuwe zittingsperiode van drie jaar:
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Dhr. G.J. Jaspersen te Doornenburg
Dhr. E. van Oers te De Mortel
Mevr. J.W. de Wit-Groeneveld te Bemmel.
De uitslag van de stemming is :
Dhr . Jaspersen 89 stemmen voor, dhr. van Oers 76 stemmen voor en mevr. De
Wit 72 stemmen voor, zodat alle drie juryleden zijn herbenoemd voor een periode
van 3 jaar.
c. Verkiezing lid van de hengstenkeuringscommissie
Binnen de hengstenkeuringscommissie is reglementair aftredend en herkiesbaar
dhr. J.G.M. Leijzer te Etten.
De stemming levert 89 voor-stemmers op, zodat dhr. Leijzer wordt herbenoemd.
Dhr. Leijzer is niet aanwezig, bij monde van de voorzitter dankt hij ieder voor het
in hem gestelde vertrouwen.
d. Verkiezing lid van de hengstenherkeuringscommissie
Binnen de hengstenherkeuringscommissie is dhr. den Hartog aftredend en niet
meer verkiesbaar. Vanuit de lijst van juryleden dienen door het bestuur drie namen
op de voordracht te worden geplaatst, waarbij als voorwaarde geldt dat betrokken
kandidaten minimaal één keer moeten zijn herbenoemd voor een nieuwe periode
als jurylid. Het hoofdbestuur heeft de volgende namen voorgedragen:
- Dhr. A. Groeneveld te Poederoyen
- Dhr. W.C.M. Lazeroms te Wouwse Plantage
- Dhr. P. de Wit te Onnen
De uitslag van de eerste stemronde is als volgt:
Dhr. Groeneveld: 31 stemmen
Dhr. Lazeroms 27 stemmen
Dhr. de Wit 42 stemmen.
Er komt een herstemming tussen dhr. Groeneveld en de Wit, welke resulteert in 47
stemmen voor dhr. Groeneveld en 63 stemmen voor dhr. de Wit.
Derhalve wordt dhr. de Wit verkozen als lid van de
hengstenherkeuringscommissie.
De heer de Wit dankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen en zal
proberen dit vertrouwen waar te maken.
De voorzitter dankt de afgetreden heer Den Hartog voor zijn inzet aan het
stamboek in de afgelopen jaren.
e. Verkiezing leden van de Foktechnische Commissie (FTC)
Het bestuur heeft een tweetal leden van de vereniging bereid gevonden toe te
treden tot de FTC en draagt ter verkiezing voor:
Dhr. A.G.J. Lubbe te Beneden Leeuwen en
Dhr. P. Peters te Gendt. Gezien het vele werk wat er te verrichten viel, is in
overleg met de voorzitter van de LAR besloten beide heren, vooruitlopend op de
ALV, als adviseur toe te voegen aan de FTC
Beide kandidaten krijgen 85 resp. 84 stemmen, waardoor zij verkozen zijn als lid
van de FTC.
7. Mededelingen van het bestuur
Dames en heren, helaas is gebleken dat enkele van onze leden tijdens de laatst
gehouden hengstenkeuring zich niet van hun beste kant hebben laten zien.
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Als bestuur betreuren wij dit ten zeerste.
Het kan en mag toch niet zo zijn, dat er tijdens een activiteit van onze vereniging
situaties dreigen te ontstaan welke bij een sport als voetbal meer gewoonte dan
uitzondering blijken te zijn.
Het bestuur roept dan ook een ieder op, zich onder alle omstandigheden waardig te
gedragen.
Uiteraard hopen wij daartoe niet gedwongen te worden, maar wij zullen niet weglopen
om indien noodzakelijk hetgeen gesteld in Statuten en Reglementen in praktijk te
brengen.
Inzake een verder invulling van hetgeen tijdens de ALV van november 2012 is
aangenomen, zullen er een tweetal fokkersavonden worden belegd en wel op dinsdag
28 en donderdag 30 mei.
Tijdens deze avonden zal uitleg worden gegeven aan het hoe en waarom van de
stukken die u dan zullen worden gepresenteerd.
Op donderdag 20 juni zal er, in de avonduren, een extra ledenvergadering worden
gehouden om hetgeen tijdens de fokkersavonden is gepresenteerd te formaliseren.
Op het stamboek kantoor wordt momenteel hard gewerkt om alle dieren uit de
bijsectie over te plaatsen naar het veulenboek, stamboek categorie C of het
sportregister. Door de structuurwijziging worden in het sportregister onder bepaalde
voorwaarden alleen nog maar dieren met een onvolledige of onbekende afstamming
opgenomen. Indien u voor uw bijsectie dier binnen een 2 maanden niet automatisch
een nieuw stamboekpapier cq. sportregister inschrijving ontvangt wordt u verzocht
hierover het kantoor schriftelijk op de hoogte te brengen. Er wordt u dan een
gecorrigeerd exemplaar toegestuurd.
Hoewel er bij het aanpassen van alle gegevens getracht is met alles rekening te
houden, blijkt gaande de uitvoering, dat er zich situatie voordoen, welke niet waren
voorzien.
Helaas is dat bij het ingebruikname van elke nieuwe systematiek meer regel dan
uitzondering.
Er wordt dan ook hard aan gewerkt, om ook die problemen op te lossen.
Wij hopen op uw begrip en vertrouwen in deze.
Zoals ik in mijn voorwoord al heb gemeld, loopt er op dit moment een procedure bij
het PVV inzake de aan ons verleende erkenning.
Helaas is en blijft het SPA van mening dat wij ons niet houden aan de regelgeving, en
de beginselen van het moederstamboek.
Triest.
Zeker als je beseft hoe de huidige bestuursleden van het moederstamboek zich tijdens
de vorige week gehouden bijeenkomst hebben opgesteld.
Natuurlijk zijn wij geen partij in deze, maar wel degelijk belanghebbende.
Door al deze acties, worden wij gedwongen onnodige kosten te maken, en vindt
beschadiging van onze organisatie plaats.
Dachten wij, na de hoorzitting een uitspraak tegemoet te kunnen zien, moet ik u helaas
melden dat ik afgelopen maandag bericht heb ontvangen van het PVV, waarin melding
werd gemaakt dat het SPA, aanvullende stukken op de tijdens de hoorzitting gehouden
pleitnota heeft ingediend.
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Tijdens het op 19 april gehouden ISPC overleg, heeft het moederstamboek zijn
excuses aangeboden voor de handelswijze van de afgelopen jaren.
Over duidelijk is gebleken dat de huidige leden van de counsel zich zeer
ongemakkelijk voelen bij hetgeen is gebeurd.
Sterker nog, moeder heeft de dochters gevraagd om hulp.
Hulp om hun organisatie weer op de been te helpen.
Tijdens de bijeenkomst zijn er een drietal werkgroepen samengesteld ter voorbereiding
van punten voor de ISPS bijeenkomst in 2014 te Finland.
Zo is er een werkgroep bestaande uit de Countess De La Warr en de
vertegenwoordiger uit Noorwegen, welke zich gaat beraden op de vorming van een
ISPC bestuur.
Een werkgroep bestaande uit Mevr. Held (Frankrijk) en de heren Meier (Oostenrijk)
en Jeppson (Zweden) zullen zich buigen over de veterinaire afstemming.
Tot slot is er een werkgroep bestaande uit, de komende vice president van het
moederstamboek, de heer Tovgaard (Denemarken) en uw voorzitter welke zich gaat
bezighouden met de wet en regelgeving van alle aangesloten stamboeken, met als doel
daar enige lijn (afstemming) in aan te brengen.
Er zal in 2014 geen internationale show plaatsvinden.
In principe zou de organisatie door Frankrijk plaatsvinden, maar mede door de huidige
economische situatie is er een gebrek aan financiën om zulk een evenement te
organiseren.
Gezien de huidige economie, is besloten de show eenmaal in de drie jaar te
organiseren.
In 2015 zal er een show in Finland worden georganiseerd, in 2018 zal Denemarken,
gelijktijdig met hun 50 jarig jubileum de show organiseren.
Finland heeft dit in principe toegezegd, er moet echter nog overleg plaatsvinden met
het thuisfront.
In het voorwoord in De Shetlander van april maakt dhr. Kloosterman melding van de
aanwezigheid van een tweetal medewerkers van de Universiteit Wageningen op de
fokkersavonden. Dit is helaas niet gelukt, Het plan is nu om de beide mensen uit te
nodigen voor de extra ALV op 20 juni.
8. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen
besluiten, voorzover van toepassing, in reglementen vast te leggen.
De aanwezigen stemmen hier mee in.
8a: Afscheid van de penningmeester dhr. D. Bos
De voorzitter neemt afscheid van dhr. Bos met de volgende woorden:
Afscheid nemen, van welk bestuurslid dan ook, is altijd een vervelend element.
Zeker als dat een afscheid is van een zeer bekwaam iemand als Dick.
Daarmee wil ik overigens oud- en huidige bestuurders niets te kort doen.
Als u denkt dat het bestuur, en dus ook u, afscheid neemt van een penningmeester,
moet ik u teleurstellen.
Dick alleen de functie omschrijving penningmeester geven, zou hem schromelijk te
kort doen.
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Persoonlijk vind ik MVA (Manusje Van Alles), beter bij hem passen.
Er is, buiten het Voorzitterschap en Foktechnische zaken, geen functie of activiteit die
Dick niet heeft verricht.
Veel van die functies werden dan ook nog eens gedaan, naast zijn functie als
penningmeester.
Overigens fokken met zijn shetlanders doet Dick wel, en met name in de vos kleur, en
daarnaast ook schimmels, en Dick ik heb uit jouw mond begrepen dat het voor een
doorgewinterde vosfokker een shock is als er dan een zwart veulen ter wereld komt.
Dick, in 2003 ben jij in het hoofdbestuur gekomen, voor die tijd echter was jij al op
diverse fronten binnen ons stamboek aan het werk.
Wat bv. te denken aan alle werkzaamheden voor de commissie Sport en Recreatie,
toen nog Commissie Bruikbaarheid geheten.
Een tak binnen ons stamboek, waarvan ik zonder enige schroom durf te zeggen dat jou
hart daar sneller van ging en gaat kloppen.
Echter ondanks dat gegeven, heb je altijd het brede belang voor ogen gehouden.
Ook wil ik niet voorbij lopen aan de vele kilometers die je hebt afgelegd met de
sleurhut van de PR.
Gelukkig vele kilometers zonder problemen, hoewel die ene keer dat er problemen
waren met een onwillige band. En jij moest wachten op hulp. Voor jou gold toen
overduidelijk de uitspraak, wie op de wegenwacht wacht het langst.
En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Gelukkig Dick, heb je te kennen gegeven, zolang er nog geen bestuurlijke invulling in
het kader van de financiën is, als beheerder van genoemde financiën te willen
optreden.
Dank daarvoor.
Een woord van dank, ook aan Lenie, die hem zo vele avonden, en andere dagdelen,
heeft uitgeleend aan het NSPS, is dank ook op zijn plaats.
Dames en heren, het bestuur is van mening dat voor zulk een inzet, gedurende zoveel
jaren, weinig mogelijkheden zijn om onze dank kenbaar te maken.
Wij stellen u dan ook voor, om Dick te benoemen tot Erelid van ons Nederlands
Shetland Pony Stamboek.
Tot zover de voorzitter.
De aanwezigen stemmen met applaus in met dit voorstel, waarna dhr. Bos de
versierselen worden opgespeld en een boeket bloemen wordt overhandigd.
Dhr. Bos:
Bij afscheid nemen hoort bedanken.
Ik ga u niet meer verhalen wat ik in de afgelopen 10 jaar heb gedaan, in welke
commissies ik heb gezeten, met welke organisaties ik heb gesproken en overlegd,
hoeveel bestuursvergaderingen ik heb mogen meemaken, hoeveel voorzitters ik heb
versleten, enz.
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Wat ik nog wel wil zeggen is dat de functie van penningmeester binnen een
hoofdbestuur er een is met heel veel dynamiek. Bij nagenoeg alle gebeurtenissen,
besluiten en evenementen is er wel sprake van een financieel aspect. Zeker in tijden
waarin de euro twee maal moet worden omgedraaid voordat hij wordt uitgegeven.
Eigenlijk ben je als penningmeester betrokken bij alle aspecten van het
stamboekgebeuren.
Maar, ik zou het kort houden, ik zou gaan bedanken. Ik ga niet veel namen noemen,
het risico dat ik mensen vergeet is te groot. Echter ik wil voor enkele personen een
uitzondering maken. Dat is ten eerste mijn vrouw en kinderen. Zij hebben mij de
afgelopen 10 jaar veel gemist, soms wel op meerdere momenten in een week. Dank
voor het geduld en begrip!
Natuurlijk de medewerksters van het kantoor, 1 persoon wil ik met name noemen en
dat is Betteke van Eijk. Bijna dagelijks hadden we contact. E-mail is dan een prachtig
en efficiënt communicatiemiddel.
Ook wil ik alle (oud-) bestuursleden met wie ik heb mogen samenwerken bedanken.
Vanuit de samenwerking zijn er waardevolle contacten ontstaan.
En natuurlijk ook dank aan u als leden. Zonder leden geen vereniging en zonder
vereniging geen bestuur.
Ik wens het huidige hoofdbestuur veel wijsheid toe en daarnaast natuurlijk plezier in
het besturen van onze vereniging.
En, ik ben niet weg, ik blijf de komende periode nog wat op de centjes passen totdat er
een kandidaat penningmeester zich aanmeld. En, u kunt mij nog altijd vragen om
ergens te ondersteunen als bijvoorbeeld bemensing voor de PR stand, als ringmeester
of in een andere rol.
Tot ziens het ga u goed.
9. Rondvraag
Dhr. Jansma heeft drie vragen:
1e: Hij heeft in de Hippische Ondernemer een artikel gelezen waarin wordt geschreven
dat de eigendomsbewijzen en achtergronden van de dieren juridisch niet altijd in orde
zijn. Hij vraagt of het mogelijk is om eigendomsbewijzen centraal te regelen, of dit
juridisch haalbaar is.
De voorzitter antwoord het bespreekbaar te zullen maken in het Bestuur.
2e: Hij vraagt of het sperma van Basislicentie hengsten ook moet voldoen aan de eisen,
zoals de Selectielicentie hengsten. Er is jaren gewerkt om de vruchtbaarheid te
behouden en hij vraagt extra aandacht voor dit onderwerp.
De voorzitter antwoord dat er om deze reden ook publicatie plaatsvindt van het
spermaonderzoek van de Basislicentie hengsten.
3e: Als er hengsten van fase 1 naar 2 gaan zijn de aantallen geldend. Zou het ook later
in het jaar bekeken kunnen worden als de hengst als twee-jarige in december aan de
keuring komt.
Dhr. Klaassen reageert dat het niet klopt zoals dhr. Jansma dit stelt. Met een 2-jarige
hengst kan deelgenomen worden aan de nakeuringen en kan daar geprimeerd worden.
Dit heeft niets te maken met de hengstenkeuring, hier worden punten verkregen voor
de moeder.
Dhr. Jansma stelt voor om van de twee verdienpunten een twenterpremie te maken.
De FTC zal dit onderwerp nakijken.
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Dhr. van Beek signaleert een wijziging in de meststoffenwet, waardoor pony’s
hieronder gaan vallen en wel in de categorie tot 250 kg. Dit is vrij fors voor pony’s,
vooral voor de veulens. Hij vraagt het bestuur dit bij het LNV aan te kaarten en te
vragen om een differentiatie in de categorie tot 250 kg.
De voorzitter heeft 23 mei een overleg met de koepelfokkerij, waar hij dit onderwerp
ter sprake zal brengen. Vanuit de koepelraad is er een afgevaardigde in de sectorraad.
Dhr. van Beek stelt dat de fokplannen in de afgelopen jaren erg ingewikkeld zijn
geworden. Om een weide niet vol te hebben met pony’s om aan de aantallen te komen
vraagt hij om terug te gaan naar de lineaire scores.
Martin Broens reageert met de opmerking dat dit nu juist is afgeschaft.
Op de komende fokkersavonden zal er uitleg gegeven worden over de vormgeving van
het plan.
10. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbrengt, wenst ieder een goede veulentijd
en hoopt een ieder weer te zien tijdens de fokkersavonden en de extra
ledenvergadering op 20 juni.
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