BIJLAGE 2
A. Het veterinaire protocol(cataract) en met name voor hengsten spermakwaliteit.
(hart v Brabant)
B. Deelname premiekeuring buiten de "grenzen" . (hart v Brabant)
C. Beleidsplan. (hart van Brabant)
D. Hoe staan de leden tegenover de huidige jonge hengstenkeuring. Is het niet
wenselijker om meer hengsten goed te keuren in december, om de “wildgroei” van B
hengsten te beperken, nu zelfs de erkende stalen al beginnen met een B hengst,
aangezien ze daar wat betreft de bloedlijn meer vertrouwen in hebben dan de
aangekeurde dieren. (Friesland)
E. Punten waarin het HB de toezegging doet deze te bespreking binnen het HB, te
plaatsen op de actiepuntenlijst. Alle toezeggingen te plaatsen v.a. de maart
vergadering 2017 welke nog niet zijn beantwoord. ( Meerkerk e.o.)
F. Eens nadenken om tot een andere benadering te komen voor de benoeming van
de jury leden voor de Hengstenkeuren. ( Meerkerk e.o.)
G. Besluiten of adviezen worden alleen genomen of gegeven over punten welke op
de agenda zijn vermeld. Punten uit discussies worden door geschoven naar de
volgende vergadering. ( Meerkerk e.o.)
H. Uitslagen sperma onderzoek openbaar te maken op Equis, dan is dit zonder veel
zoeken terug te vinden. Dit zelfde geld ook voor de B-hengsten. Er zit nog wel wat
verschil in de redenen waar om een hengst B-hengst is. ( Meerkerk e.o.)
I. In het buitenland goed gekeurde hengsten welke in Nederland dekken maar niet
staan geregistreerd in Nederland moeten we geen medewerking verlenen bij de dek
registratie. ( Meerkerk e.o.)
J. Vinden wij het wel juist en is het wel juist dat zowel het HB als ook commissies in
sommige gevallen geen uitleg willen geven over vragen die gesteld worden door LAR
leden. ( Meerkerk e.o.)
K. Het vertrouwen in de LAR te versterken binnen de fokverenigingen, dat is ons
inziens op dit moment zeer laag. Wil men eens tot een L.R. komen, zal eerst het
vertrouwen in de LAR sterk moeten verbeteren. ( Meerkerk e.o.)
L. Van LAR naar ledenraad. ( de commissie Dhr v.d. Brink)

