
naam bericht

Sjef Damen waarom is de nieuwe tekst niet op de site geplubiceerd

die hebben wel op de website gestaan bij de stukken

Th. Arts verkissingen hengstenjury verplaatsen naar voorjaars vergadering

mag niet volgens keuringsreglement

P. van der Laan wordt erover het te nieuwe HK jurylid gestemd ???

kan niet volgens keuringsreglement

Wim Bergs

Is voor de rondvraag: Hoe staat het met de wet WBTR? Heb hierover in het voorjaar al eens contact gehad met een van de kantoormedewerkers.

Hier is in het bestuur reeds over gesproken. Met name het vraagstuk over de hoofdelijke aansprakelijkheid zal nog uitgezocht moeten worden. 

Verder gaat het met name over het goed vastleggen van afspraken in reglementen en notulen. Statutair zijn er voor de fokverenigingen wat zaken 

die aanpast moeten worden in de statuten, maar dat kan voor alle fokverenigingen in 1 keer.

E. vd Weg-Ponstein Komt er met de automatisering/ digitalisering ook een update van het z.g. kerstbomenboek?

Die wens is er zeker binnen het stamboek en deze is onlangs weer neergelegd bij Delta Horses

A. Coolen-Klomp Jammer...ons mooie blad brengt zoveel  info wat voor vooral onze (op leeftijd ) oudere zoveel info geeft en niet voor vooral die groep duidelijk is 

geen digitaliseer taal maar foto's en beschrijvingen mensen kijken daar naar uit

Wij hebben ons georiënteerd of er een andere wijze is voor het uitgeven van het blad, is er een manier waar we bijvoorbeeld meer zelf kunnen 

doen, omdat de uitgaven aan het blad één van de grootsten is binnen de begroting. Daarnaast is er momenteel een commissie aan de slag om alle 

PR uitingen van het stamboek te analyseren en vanuit die analyse komt er een voorstel voor PR voor de toekomst. Hier zal het blad ook in worden 

meegenomen. Hierbij valt te denken aan digitaal informeren, maar ook of we hetzelfde aantal nummers moeten blijven uitgeven, of er andere 

onderwerpen aan bod kunnen komen etc. in 2021 hebben we wederom 9x een blad uitgegeven omdat veel input over evenementen is komen te 

vervallen door Corona.

R. Wekema kunnen de huidige ppc het niet aan?snap eigenlijk niet waarom er mensen bij moeten

voorsorteren op toekomst ivm leeftijd PPC'ers

Reinanda Haverkamp-Groen
NK - wij hebben afgesproken dat bij het kampioenschap de dieren in de kampioensring zouden draven. Afgelopen jaar niet gebeurd. Lijkt mij 

belangrijk voor de juryleden die de pony's niet afzonderlijk hebben gezien

gaan we meenemen in voorbespreking NK 2022

Hengstenh.van Kuijk de Beijer we hebben agenda punt 4 gemist. we hebben een opmerking naar aanleiding van de notulen . boven aan pagina  staat dat Dhr. Molenkamp terug 

komt op een vraag die we gesteld hebben , vervolgens staat er: Later blijkt dat enz enz enz . Dit is niet gezegd en behoord naar ons inzien niet 

genotuleerd te worden.

Openstaande vragen met antwoorden chats  ALV 27 nov 2021.



Is tijdens de alv op gereageerd: vraagsteller heeft gelijk. Het antwoord op de gestelde vraag is niet in de vergadering gegeven en had derhalve niet 

in de notulen opgenomen moeten worden.

P.W.M. Jansen kan eigenaar van jonge hengst die deelneemt aan de keuring, toegang te de livestream krijgen, ipv een toegangskaart.

Iedere eigenaar ontvangt twee kaarten om live te kijken. Wanneer men deze inlevert kunnen wij mogelijk een tegemoetkoming regelen

Jan Bausch
voor de rondvraag: volgens mij was de regelgeving mbt promotie van B engsten als volgt : een B hengst moet om te promoveren naar de selectie A 

status , de gehele fase met goed gevolg doorlopen die ook een selctie A hengst moet doorlopen . Nu lees ik dat er een selectie B hengst reeds 

halverwege het traject , nl na de eerste fase reeds promoveert naar selectie A ! Hoe kan dit , deze hengst moet toch minimaal ook de tweede fase 

met succes afleggen alvorens hij promoveert ?  Waarbij ik wel op wil merken dat ik deze hengst een zeer goede aanvulling vind op onze 

hengstenstapel !

Promotie van een basishengst staat beschreven in het keuringsreglement art. 10 lid 4 De licentietermijn van een hengst die voor het eerst als 

dekhengst is aangewezen in 2006 tot en met 2018:

a. Negen jaar indien de hengst is aangewezen als stamboekhengst met selectielicentie en daarna eventueel te verlengen volgens de bepalingen 

van de bijlage Richtlijnen II.a van dit reglement;

b. Levenslang indien de hengst is aangewezen als stamboekhengst met basislicentie met daarbij de mogelijkheid eventueel te promoveren tot 

stamboekhengst met selectielicentie, een en ander conform de bepalingen zoals weergegeven in de bijlagen Richtlijnen II.a; 

c. Levenslang indien de hengst is aangewezen als stamboekhengst met selectielicentie met dekbeperking, met daarbij de mogelijkheid de 

dekbeperking te laten vervallen zodra is voldaan aan de voorwaarden van de bijlage Richtlijnen II.a van dit reglement.

d. Onvoorwaardelijke selectielicentie: wanneer op basis van de beoordelingsresultaten, gemeten aan de nakomelingen en verwanten van een 

stamboekhengst met selectielicentie, een gunstig beeld van de fokprestaties wordt verkregen, zoals vastgesteld in Richtlijnen II.a van dit 

reglement.  

• Ad d geeft aan dat een dekhengst een onvoorwaardelijke selectielicentie kan ontvangen als deze heeft voldaan aan de Richtlijnen IIa. Echter dit 

artikel stelt dat de betreffende dekhengst in het bezit moet zijn van een selectielicentie. Op basis hiervan is het dus niet mogelijk om vanuit een 

basishengst situatie naar een onvoorwaardelijke selectielicentie te gaan.

• Ad b geeft aan dat een basislicentie hengst kan promoveren conform de bepalingen in richtlijnen IIa. Dit kan dus alleen als de basislicentie hengst 

na het voldoen van de eerste fase doorstroomt naar de tweede fase als selectielicentie hengst. Promotie pas na het voldoen van zowel de eerste 

als de tweede fase zou leiden tot een conflict met ad d.  

Op basis van bovenstaande is de betreffende basishengst na het voldoen van de voorwaarden voor de eerste fase doorgestroomd naar de tweede 

fase als selectielicentie hengst. Na afloop van de tweede fase kan deze hengst een onvoorwaardelijke selectielicentie ontvangen of degraderen 

naar basishengst.

We beseffen dat een en ander ingewikkeld is. Het lijkt ons goed om onbedoelde effecten nog eens ter advisering neer te leggen bij de FTC en in 

samenhang met de inmiddels opgerichte commissie Statuten en reglementen. 



R. Wekema kunnen dan de nieuwe mensen niet eerst in de wachtkamer en mensen vervangen als die er mee ophouden.

voorsorteren op toekomst ivm leeftijd PPC'ers

Theo Aalbers is het een idee om rond vraagstukken en thema's digitale inloopbijeenkomsten met de portefeuillehouder uit het HB te houden voorafgaand aan 

de ALV zodat de rondvraag niet de plek wordt waar iedereen zijn persoonlijke vraagstukken neer gaat leggen?

Rondvraag is inderdaad niet het agendapunt om discussie te voeren. De rondvraag is wel bedoeld om zaken aan de orde te stellen die vervolgens 

in de LAR en/of ALV geagendeerd kunnen worden.

L. ten Dam
Kan tijdens een volgende vergadering bij alle stemmingen de functie omschreven worden? Dit is bij enkele voordrachten niet terug te lezen (Dhr. 

Boer, Dhr Hilhorst en Mw. Lanting)

Ja dat kunnen we meer aandacht geven

J.v.d. Beek Gaat het bestuur nog actie ondernemen ivm de aanwezigheid van de wolf nu en in de toekomst

We hebben de gevolgen van de aanwezigheid van de wolf aangekaart in de koepel. Daar wordt het ingebracht in de sectorraad paarden. Ook in 

"De Shetlandpony" gaan we dit onderwerp aandacht geven.

A. Coolen-Klomp Vind 2 toegangsbewijzen te weinig aangezien dat er meer mensen voor een hengst aanwezig moeten zijn (voorbrengen oppassen in de stal en 

vervoer naar Mariënheem dus minimaal 3 stuks

Regelgeving geeft maximaal 2 kaarten aan. 

L. ten Dam
Bedankt voor jullie inzet! Goede aanvulling met de presentaties en toekomstplannen. Wellicht kan deze optie tot digitaal vergaderen in de 

toekomst blijven bestaan, naast een fysieke vergadering. Dit om iedereen vanuit het land makkelijker te kunnen laten deelnemen.

Dit is een mogelijkheid waar we zelf nog niet over hadden nagedacht. Wel hebben we er over nagedacht om de mogelijkheid van digitaal stemmen 

te introduceren binnen de ALV, maar dat vereist een wijziging in de statuten. Wellicht is het het onderzoeken waard of er een hybride vorm van 

vergaderen toegepast kan worden in de toekomst.


