VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET
NEDERLANDS SHETLANDPONY STAMBOEK
OP ZATERDAG 25 APRIL 2015 IN HET VAN DER VALKHOTEL IN DUIVEN

1. Opening
De voorzitter dhr. Bakhuizen opent de vergadering met de volgende woorden:
Dames en Heren,
Mede namens mijn collega bestuursleden heet ik u allen van harte welkom.
Een bijzonder woord van welkom aan Ereleden, Leden van verdiensten en allen die zich in
zetten voor ons stamboek.
Wij zijn allen onderdeel van een systeem.
Zo is het NSPS een radertje van het geheel van zusterstamboeken en het moederstamboek.
Allen kunnen we, als dit binnen de grenzen ligt van de regelgeving, tamelijk autonoom
handelen.
Natuurlijk moeten we de Europese richtlijnen in acht nemen. Daarnaast hebben we ook te
maken met de Nederlandse wetgeving.
Het NSPS op haar beurt heeft fokverenigingen onder zich. En ook die handelen tamelijk
autonoom. Zo kunnen die als ze dat willen een BBQ, instructiemiddag of een gezellige dag uit
organiseren.
Echter de premiekeuring, ja die moet weer voldoen aan eisen.
Vele vrijwilligers zitten in het bestuur van de fokverenigingen, en we zijn dankbaar voor het
vele belangeloze werk wat ze verrichten.
ISPC.
De ISPC bijeenkomst is gehouden op 18 april j.l. Heel veel zusterstamboeken en ook het
Moederstamboek waren hierbij aanwezig.
Er was een levendige agenda, onder andere om tot een betere samenwerking te komen.
Na een dag vergaderen hebben we onze buitenlandse gasten in de Haarlemmermeerse Bos
Manege te Hoofddorp, een show aangeboden van een aantal Nederlandse Kampioenen,
hetgeen zeer op prijs werd gesteld.
Dank dan ook aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.
Dames en Heren in de achter ons liggende periode, hebben wij afscheid moeten nemen van
een aantal leden.
Ik verzoek u hen staande in een moment van stilte te gedenken.
Dank u wel.
Uiteraard zijn wij hen dankbaar wat zij voor het NSPS hebben betekend.
Maar nu dus onze vergadering.
Het bestuur hoopt dat u allen wilt meedenken en wij zo een plezierige en toekomstgerichte
vergadering kunnen hebben.
Even nog over de verkiezingen, wij hebben zoals toegezegd onderzoek gedaan naar het
gebruik van stemkastjes, echter het hieraan klevende prijskaartje was van dien aard dat wij
hiervan hebben afgezien.
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2. Mededelingen en ingekomen stukken
De volgende personen hebben zich afgemeld voor deze vergadering:
L. Alderkamp, Bathmen, Th.H. M. Arts, Horst, A.R. Zandee, Schalkwijk, J.P.J.M. Heldens,
Obbicht en H. Gaasbeek, Randwijk

3. Benoeming leden van de commissie voor het opnemen van de stemmen
Mevr. Hogenbirk, dhr. van Schie, mevr. van de Wetering en dhr. van Kuyk zullen de stemmen
opnemen Tezamen met twee medewerkers van kantoor worden zo twee telcommissies
gevormd.

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29 November 2014
De tekst van het verslag is gepubliceerd op de website van het NSPS.
Alvorens tot behandeling van het verslag over te gaan geeft de voorzitter antwoord op de in
het verslag gestelde vragen:
- Voorstel basislicentiehengsten komt onder agenda punt 6 aan de orde.
- Het blijkt dat ons systeem wat problemen geeft inzake de door de heer Vissers
genoemde voorvallen. Er wordt naar een oplossing gezocht. Tot dat het systeem
hiermee om kan gaan, blijft het een menselijk ingrijpen.
- Zoals u heeft gezien is door de redactie commissie inmiddels ingespeeld op de door de
heer Welling gedane geste betreffende een andere invulling van de achterpagina van
de Shetland Pony.
- Voor zover voldoende ruimte beschikbaar is in het systeem zal de Nederlandse en
Engelse benaming worden vermeld.
Het verslag wordt onveranderd vastgesteld.
5. Jaarrekening 2014
a. Balans per 31 december 2014
b. Winst- en verliesrekening over 2014
De penningmeester geeft een beperkte toelichting op de cijfers als gevolg van zijn
ziekenhuisopname in de afgelopen week.
De begroting zal vanaf heden realistischer ingevuld worden, waarbij niet alleen naar de cijfers
van het afgelopen jaar gekeken zal worden maar ook naar de actuele ontwikkelingen.
De begroting zal meer gebruikt worden als leidraad voor het handelen.
Er zal zo weinig mogelijk ingeteerd worden op het eigen vermogen.
De kosten voor het onderhoud van het kantoorgebouw zijn zo laag dat verkopen en iets huren
duurder uitvalt. De kosten voor 'De Shetlandpony' zijn daarentegen in verhouding hoog, maar
men is van mening dat er niet te veel op de kwaliteit hiervan ingeleverd moet worden. Ook de
automatiseringskosten zijn aan de hoge kant. Er is in Nederland maar één leverancier van
deze software. Er is scherp over de aanschafprijs onderhandeld en er is een acceptabele prijs
voor betaald.
Bezuinigen middels de kaasschaafmethode is niet meer aan de orde, er moet ingrijpender
bezuinigd worden, waarbij de dienstverlening op peil moet blijven.
Het geleden verlies over 2014 is ten laste gelegd van de algemene reserve.
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c.

Rapportage van de kascontrolecommissie naar aanleiding van het onderzoek naar de
jaarcijfers 2014 van het NSPS
De jaarrekening is gecontroleerd door de controlecommissie bestaande uit:
Dhr. J. Jansma te Bruchem
Mw. M.G.T. Janssen te Groesbeek
Dhr. K. Arts te Berghem
De Kascommissie heeft een goed gesprek gehad met de penningmeester en heeft de stukken,
met enkele aanbevelingen, goedgekeurd. Deze aanbevelingen zijn vermeld bij de agenda van
deze vergadering.
De LAR heeft de financiële stukken tevens beoordeeld en de bevindingen van de
controlecommissie onderschreven.
d. Goedkeuring van de jaarstukken
De aanwezigen stemmen in met de opgestelde jaarstukken.
e. Verlenen van decharge aan de penningmeester
De aanwezigen dechargeren de penningmeester.
Vragen naar aanleiding van de jaarrekening 2014:
- Dhr. Broens maakt zich zorgen over het genoemde tekort van € 5.000,- in het eerste kwartaal
van 2015. De penningmeester licht toe dat er al gewerkt wordt aan vermindering van dit
tekort, op de volgende ALV zullen de resultaten hiervan bekend zijn.
De oorzaak van het tekort is het feit dat de begroting teveel was gerelateerd aan de
voorgaande jaren. Ook het stijgen van de salariskosten door wettelijke verhogingen zijn deels
oorzaak van het tekort.
De voorzitter verklaart tevens dat er bij de 'mededelingen' op teruggekomen wordt. Het tekort
wordt namelijk mede veroorzaakt doordat leden niet aan hun financiële verplichtingen
voldoen.
Eén geval hiervan ligt inmiddels bij de rechter. Het is niet acceptabel dat leden gebruik maken
van de diensten en hiervoor niet betalen. Het is geld dat de vereniging toekomt.
- dhr. Kuipers onderschrijft de zorgen van dhr. Broens en heeft de volgende vragen:
1e: Hoe kan het dat de huisvestingskosten 35 % zijn gedaald?
2e: De post 'diverse baten en lasten' : hiervan is in het verleden besloten deze termen niet
meer op te nemen op een resultatenrekening. Wat zijn dit voor bedragen? Dit zijn vage
omschrijvingen waaraan een vereniging ten onder kan gaan.
Toegelicht wordt dat 'diverse baten en lasten' een stuk vrijgevallen reservering uit de koepel
uit 2011bedraagt. Het is een positieve bijdrage aan het resultaat.
De penningmeester zegt toe om de vragen van dhr. Kuipers via de site of via het blad te
beantwoorden.
6. Voorstellen
Na overleg en in samenspraak met het bestuur van de Bond van Hengstenhouders is op grond
van het negatief advies welke is uitgesproken door de LAR tijdens de vergadering van 26
maart j.l. besloten om de punt 6b terug te nemen voor nadere uitwerking.
Op een later moment zal er gekomen worden met nieuwe/aangepaste voorstellen.
a. Wijziging competitie reglement enkelspan en tweespan
Het hoofdbestuur doet, op advies van de commissie Sport en recreatie, het voorstel de
competitiereglementen voor enkelspan en dubbelspan te wijzigen op 3 punten.
Naar aanleiding van het feit dat de finale van de competitie sinds 2014 in Lunteren in 1 groep
wordt verreden, wordt voorgesteld de finale groep niet meer dan 8 aanspanningen te laten
zijn.
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Daarnaast wordt het puntenaantal voor deelname aan de finale opgehoogd naar 22 punten.
En zal in navolging van de KNHS richtlijn, in het kader van dierenwelzijn, de
deelnameleeftijd van de dieren worden opgehoogd naar 4 jaar.
Voor de formaliteit is het reglement tevens aan het huidige taalgebruik aangepast.
De volledige reglementen zijn na te lezen op de site of op te vragen bij het stamboekkantoor.
Mevr. Dijk licht dit voorstel toe: in het huidige reglement is er sprake van 12 aanspanningen.
Besloten is om het puntenaantal op te hogen om zodoende de kwaliteit van de pony's te
waarborgen. In navolging van de regels van het KNHS is besloten de leeftijd te verhogen naar
4 jaar. Pony's van 3 jaar krijgen een soort stagemogelijkheid: maximaal 3 keer en maximaal 1
keer per jaar.
De LAR heeft hierin een positief advies gegeven.
- dhr. Mehagnoul vindt het niet correct dat de leden niet op de hoogte zijn van de adviezen
van de LAR.
Ook vraagt hij zich af waarom de LAR negatief heeft geoordeeld over punt 6b. Op de vorige
ALV was de mening hierover toch positief. (de stemming in de LAR was 16 tegen en 10
voorstemmen)
Mevr. Dijk verklaart dat de adviezen van de LAR op de site gepubliceerd zijn. Dhr.
Mehagnoul stelt voor om dit soort wijzigingen ook in de nieuwsbrief op te nemen, welk
advies ter harte genomen gaat worden. De tijdsdruk tussen de verschillende vergadering is
groot, er zal aandacht aan het tijdig publiceren van de stukken besteed gaan worden.
- Dhr. Schouls, voorzitter van de LAR, verduidelijkt het standpunt van de LAR. Het voorstel
werd niet eerlijk gevonden, het lijkt op 'hengstje pesten.'Het is uitvoerig besproken in de
LAR. Wat betreft de publicatie: de notulen van de vergaderingen zijn op internet te lezen.
Ook is volgens dhr. Kevelam de agenda niet op de website gepubliceerd, net zomin als de
voorstellen. De leden kunnen er nu niet op reageren. Het voorstel wat betreft de drie-jarigen
stond niet in 'de Shetlandpony' maar was de afgelopen twee weken wel op de site te lezen.
Het nadeel van publicatie in 'de Shetlandpony' is dat dit een langzame manier van
informatieoverdracht is. Het actuele nieuws kan prima via de site verspreid worden, waarbij
de nieuwsbrief beter gebruikt kan worden.
Voor het voorstel 6a zijn geen stemformulieren gemaakt en stemming zal geschieden middels
handopsteken.
Een grote meerderheid is voor dit voorstel, zodat het aangenomen is.

b. Wijziging keuringsreglement
Dit voorstel vervalt.

7. Benoemingen en/of verkiezingen.
a. Verkiezing lid van het HB
Reglementair aftredend en herkiesbaar is Dhr J. Bakhuizen. Hij is de voorzitter van het NSPS.
Het bestuur draagt ter herverkiezing in genoemde HB functie voor:
Dhr J. Bakhuizen, te De Krim
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Dhr. Hermens maakt bekend dat dhr. Bakhuizen met 71 stemmen herverkozen is als voorzitter
van het NSPS. Dhr. Bakhuizen dankt de aanwezigen voor het vertrouwen en spreekt de hoop
uit nog verscheidene jaren deze vereniging te mogen besturen.
b. Herbenoeming juryleden
Op basis van het vastgestelde rooster van aftreden zijn onderstaande juryleden aftredend en
herbenoembaar. Het bestuur draagt de betrokken juryleden voor ter herbenoeming voor een
nieuwe zittingsperiode van drie jaar:
In alfabetische volgorde:
Dhr. A. Boer, Veenhuizen
Dhr. J. Boots, Heemskerk
Dhr. J.G. Damen, te Liessel
Dhr. J.H. Drenth, te Onstwedde
Dhr. A. Groeneveld, te Poederoyen
Dhr. J.C. den Hartog, te Etten
Dhr. A.D. v. Hemert, te Bruchem
Dhr. H.A. Nijssen, te Neer
Mw. N. van Reenen, Holwerd
Dhr. M.J. Schreven, te Weert

jury concoursrijden
jury concoursrijden & ABOP
jury exterieur
jury exterieur
jury exterieur
jury exterieur
jury exterieur
jury exterieur
jury concoursrijden
jury exterieur

Toegelicht wordt dat de verkiezing van de heren Jans doorgeschoven wordt naar volgend jaar
i.v.m. het grote aantal te verkiezen juryleden.
De 110 stemgerechtigden hebben als volgt voorgestemd:
Dhr. Boer: 98 stemmen, dhr. Boots: 51, waardoor dhr. Boots niet herbenoemd wordt, dhr.
Damen 71, dhr. Drenth 76, dhr. Groeneveld 103, dhr. den Hartog 107, dhr. van Hemert 90,
dhr. Nijssen 64, mevr. van Reenen 80 en dhr. Schreven 102 voorstemmen.
c. Benoeming lid van de hengstenkeuringscommissie
Binnen de hengstenkeuringscommissie is reglementair aftredend en herbenoembaar Dhr. G.J.
Jaspersen, te Doornenburg
Het bestuur draagt ter herbenoeming in genoemde functie voor:
Dhr. G.J. Jaspersen, te Doornenburg
Dhr. Jaspersen wordt met 80 stemmen herbenoemd.
d. Verkiezing lid van de hengstenherkeuringscommissie
Binnen de hengstenherkeuringscommissie is Dhr. J. Lanting reglementair aftredend en niet
meer benoembaar.
Conform het keuringsreglement art. 6, lid 7 dient door het bestuur twee 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 draagt de volgende personen voor de verkiezing in genoemde functie voor:
In alfabetische volgorde:
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Mevr. A van Boxtel, te Berlicum
Mevr. R. Wolters, te Elst
Daarnaast wordt voor reglementaire herbenoeming binnen de hengstenherkeuringscommissie
voorgedragen:
Dhr. H. Gaasbeek, te Randwijk
Mevr. van Boxtel 47 stemmen, mevr. Wolters 57, waardoor mevr. Wolters wordt benoemd als
lid van de hengstenherkeuringscommissie.
Dhr. Gaasbeek krijgt106 stemmen, waardoor hij herbenoemd wordt als lid van de
hengstenherkeuringscommissie.
e. Verkiezing reserve lid van de hengstenherkeuringscommissie
Binnen de hengstenherkeuringscommissie is Mevr. A. v. Boxtel reglementair aftredend en
niet meer benoembaar.
Conform het keuringsreglement art. 6, lid 7 dient door het bestuur twee 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 draagt de volgende personen voor de verkiezing in genoemde functie voor:
In alfabetische volgorde:
Dhr. J. van de Griend, te Strijen
Dhr. M.J. Schreven, te Weert
Dhr. van de Griend krijgt 59 stemmen tegen dhr. Schreven 48 stemmen, waardoor dhr. van de
Griend wordt verkozen als reservelid van de hengstenherkeuringscommissie.
De voorzitter bedankt de leden van de stemcommissie en de dames van kantoor voor het
tellen van de stemmen.
Mevr. van Boxtel wordt met een boeket bedankt voor het jarenlang actief zijn als reservelid
van de de hengstenherkeuringscommissie.
Ook het aftredende lid van de hengstenherkeuringscommissie dhr. Lanting wordt bedankt, hij
krijgt z.s.m. een boeket thuisbezorgd.
8. Mededelingen van het Bestuur
 Kantoorpand.
Op dit moment is men bezig met het opknappen van de benedenverdieping.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden 1e week mei afgerond.
Hiervoor is reeds een bedrag gereserveerd. Hopelijk blijft dit binnen het budget, omdat
onlangs een deel van het plafond naar beneden gevallen is.
Op dit moment zal niet worden overgegaan tot verhuur van de verdieping.
Er is oriënterende belangstelling getoond door een tweetal stamboeken voor het uitvoeren van
hun administratie door het NSPS.
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In dat kader is het onverstandig om nu te gaan verhuren, en zo dadelijk de ruimte zelf nodig te
hebben.
Eventuele werkzaamheden aan de verdieping, zullen niet eerder worden uitgevoerd, dan dat
duidelijk is welke functie deze ruimten zullen krijgen.
 Telefonische bereikbaarheid kantoor.
Tijdens de vakantie periode zal sprake zijn aangepaste telefonische bereikbaarheid.
Natuurlijk wordt de bereikbaarheid op de site bekendgemaakt.
 Website.
Sinds begin april is de nieuwe website online, e.e.a. heeft helaas wat langer geduurd als in
eerste instantie was voorzien. Hoewel er met de meeste zorg aan is gewerkt, blijkt in de
praktijk pas waar nog pijnpunten zitten. Er wordt aan gewerkt om alle punten en komma’s op
de juiste plaats te krijgen.
 Administratie.
Er ligt nog diverse administratie welke terug voert tot medio 1995.
Binnen kort zal een begin worden gemaakt, hier grote schoonmaak in te gaan houden.
Alles wat we juridisch niet behoeven te bewaren, en wat onze bedrijfsvoering niet in gevaar
brengt zal worden vernietigd.
Afhankelijk van het aantal reacties zal gekeken worden hoe op de vraag kan worden
gereageerd.
Verzocht wordt om binnen 14 dagen de belangstelling voor delen van de administratie
kenbaar te maken.
 Geblokkeerde leden.
Wegens betalingsachterstand, hebben wij enige tijd geleden al besloten, als men geen gehoor
geeft aan de verzonden herinneringen en aanmaning, dat de dienst verlening aan het
betreffende lid zal worden geblokkeerd, tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
Blokkering houdt tevens in dat aan geen enkele activiteit kan worden meegedaan, dus niet aan
stamboekopname en premiekeuringen.
Helaas moeten we constateren dat er geblokkeerde leden zijn, die, omdat ze niet kunnen
deelnemen aan activiteiten, menen dat de organisatie van de activiteit verantwoordelijk is
voor de blokkade.
Het zou deze personen sieren, eerst eens bij zich zelf te rade te gaan, alvorens iemand de
zwarte piet toe te delen. Zij zijn namelijk zelf in gebreke gebleven en niet de ander.
 Commissie van Beroep op het bedrijfsleven.
We zijn nog steeds in afwachting van een uitspraak van de Commissie van Beroep op het
bedrijfsleven inzake de procedure tegen onze erkenning.
 Kerstboom.
Nadat alle gegevens welke nodig zijn voor de berekening van het zogenoemde
kerstbomenboek zijn verwerkt in onze administratie, zal CR-delta de berekening uitvoeren
Zodra de gegevens van CR-delta zijn ontvangen zullen deze worden geïmplementeerd in onze
administratie zodat via de digitale weg de kerstbomen in oude glorie zijn hersteld.
E.e.a. heeft er tevens toe geleid dat tijdens de opnamekeuringen er een boven- beneden balk
score wordt opgenomen.
Doen we dit niet, verliezen we voor de toekomst data, welke noodzakelijk is voor een juiste
weergave.
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Op dit moment vindt er een proefsessie plaats, met als insteek dat omstreeks de
najaarsvergadering het kerstbomenboek met de meest recente gegevens beschikbaar is.
De kerstboom wordt digitaal beschikbaar gesteld. Op verzoek kan er een papieren uitdraai
gemaakt worden, tegen een bepaald tarief.
 Veulens uit V boek dieren.
Doordat met de huidige structuur, veulens uit veulenboek dieren een onjuist beeld kunnen
schetsen, zal tijdens de najaarsvergadering een voorstel tot reglementswijziging aan u worden
voorgelegd.
 Fokverenigingen.
Ook zijn er zorgen om de diverse fokverenigingen, het ledental loopt terug, en daarmee de
inkomsten en dus kan er minder worden georganiseerd. Sommige fokverenigingen hebben de
voelhorens al uitgestoken om samen te gaan. Dit kan echter alleen met een naburige
fokvereniging. Dus niet een fokvereniging uit Brabant met een uit b.v. Friesland.
Er zijn natuurlijk consequenties, zo mag er dan maar 1 pony van een bepaalde maat naar het
NK.
Maar dat zijn allemaal details.
Het hoofdbestuur juicht de pogingen tot samenwerking toe.
Tijdens de op 26 maart gehouden LAR vergadering heeft de LAR het HB verzocht hierin een
actievere rol te gaan spelen. Indien gewenst zal het HB dan ook beschikbaar zijn om partijen
met raad en daad bij te staan, echter dit uitsluitend op verzoek van partijen.
Daarentegen gaat het in andere gebieden weer heel goed, en is er van teruggang eigenlijk nog
geen sprake. Toch zijn er ook hier zorgen want in bepaalde gebieden heerst een bestuurscrisis.
Het zou zo jammer zijn als door zo iets, het enthousiasme van de leden zou verslappen en het
de teloorgang van het enthousiasme binnen fokvereniging betekend.
Ook hiervoor geldt, dat als men hulp wenst van het HB, dat uitsluitend zal plaatsvinden op
verzoek.
Met enige regelmaat krijgt het HB een brief van een enkel lid, met het verzoek tot interventie.
Wij zullen op grond hiervan geen actie ondernemen, omdat wij niet kunnen reageren op de
beleving van één persoon. Daarnaast kunnen en zullen we geen actie nemen op brieven of
andere stukken welke anoniem aan ons worden verstrekt.
 Hengstenkeuring 2016.
Tijdens de voorkeuringsdagen van de hengstenkeuring 2016, zal er een iets gewijzigde vorm
van werken worden gehanteerd.
Werden de hengsten tot nu toe s ’morgens vroeg achter in de manege lineair gescoord, zal met
ingang van aanstaande hengstenkeuring, de lineaire scoring plaatsvinden in de keuringsbaan
gelijktijdig met de individuele beoordeling door de jury.
9. Machtiging aan het Bestuur om eventueel tijdens de vergadering genomen
besluiten, voorzover van toepassing, in reglementen vast te leggen.
De voorzitter wijst er op dat in het voorstel genoemd bij 6a de tekst gevolgd wordt, zonder de
toevoeging van de 3-jarigen.
De aanwezigen gaan akkoord met deze machtiging.
10. Rondvraag
- De voorzitter van de bond van hengstenhouders vraagt op persoonlijke titel welke actie het
HB onderneemt tegen leden die niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen, buiten de
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genoemde sancties om. Extra waarschuwing of ook geen deelname aan keuringen? De
voorzitter legt uit dat dergelijke leden in het systeem geblokkeerd worden en dus niet
ingeschreven kunnen worden voor de keuringen. Het is triest dat bestuursleden door
dergelijke leden uitgescholden worden dat ze niet mogen deelnemen. Publicatie van lijst met
namen van wanbetalers is niet aan de orde. Indien er problemen zijn met het betalen kan er in
overleg een regeling getroffen worden.
- Namens de bond van hengstenhouders deelt de voorzitter mede dat de bond een eenmalige
prijs van € 250,- beschikbaar stelt voor het aangespannen kampioenschap om zodoende een
impuls te geven aan het aangespannen rijden. Mevr. Dijk dankt de bond hartelijk voor dit
mooie gebaar.
- dhr. Kevelam heeft een vraag over het negatieve fokadvies voor B-hengsten waarvan het
spermarapport onvoldoende is. In het verleden was het zo dat nakomelingen van dergelijke
hengsten niet kunnen promoveren. Hoe is dat nu? De voorzitter licht toe dat de consequenties
niet zijn beschreven, dus kan promoveren. Eenmaal gedegradeerde hengsten kunnen niet meer
promoveren.
- Dhr. Mehagnoul heeft zich ernstig gestoord aan het artikel van Pimpernel over de verkiezing
van de leden van de hengstenherkeuringscommissie. Het HB staat helemaal achter deze
kritiek en heeft dit in het vooroverleg al besproken. Deze kwestie zal binnen het bestuur en de
redactie besproken worden.
- dhr. Welling: pony's met een veterinaire beperking krijgen een blauw papier. Het blijkt in
het buitenland geen problemen te geven om dergelijke pony's als gezond te verkopen.
Buitenlanders zien de regel: veterinair niet acceptabel' over het hoofd. Het HB zegt toe uit te
kijken naar een meer in het oog springende aanduiding.
- dhr. Welling vraagt of de uitslagen van het DNA-onderzoek al bekend zijn. Ja, maar wordt
nog besproken. Van één hengst was het DNA niet goed, momenteel wordt er aan gewerkt dat
het papier met de werkelijkheid in overeenstemming is. Een herkeuring is aanstaande.
- Mevr. Cremers is het niet eens met deze gang van zaken. In het verleden bleven de hengsten
afgekeurd als het DNA niet goed was. Hiervan zijn de papieren ingenomen.
- dhr. van Beek: Bij het invoeren van guste merries op de site moet een datum ingevuld
worden. Hij vraagt welke datum. Het HB zal dit bekijken.
- dhr. Den Hartog: de commissie werving en selectie zoekt nog een lid voor de PR. Er zijn
wel kandidaten die willen bijspringen maar er is nog een bestuurslid nodig.
- De penningmeester dankt de dames van kantoor voor hun samenwerking.

11. Sluiting
De voorzitter wenst de aanwezigen een goed veulenseizoen, dankt allen voor de aanwezigheid
en de inbreng en sluit de vergadering.
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