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Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 17 november 2016 te Heteren. 

Er zijn 17 aanwezigen. 

1. Opening:  

Voorz. wacht nog even met opening van de vergadering omdat er misschien mensen verlaat 

zijn i.v.m. de omleiding in Heteren.  

Voorz. heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Ingekomen stukken:  

Er is een bericht van verhindering ontvangen van: Dhr. H. Beijersbergen, Dhr. L. Blaak, Dhr. J. 

van Driel, Dhr. J. Damen, Dhr. W. en Dhr. H. Slofstra, Mevr. S. Horenga, Dhr. C. Meulendijks, 

Dhr. W. Bergs, Dhr. Smeets, Dhr. J. v.  Hemert  

Verder zijn er geen ingekomen stukken. 

 

3. Notulen ALV d.d. 21 April 2016: 

Voorz. vraagt of er opmerkingen over de notulen. Er wordt opgemerkt dat het kleine 

lettertjes zijn, dus ze zijn niet te lezen. Secretaris zal dit volgende keer iets groter doen. 

 

4. Begroting:  

Ledenaantal loopt terug en daarom is er op de begroting iets bezuinigd. Er staat een 

behoorlijke post open wat betreft contributie.  

Voorz. zegt dat het bestuur hierover kort heeft overlegd. Hij wil een briefje maken voor deze 

mensen of ze nog wel lid willen blijven. Dhr. Bonants vraagt of er geen automatische incasso 

bij gedaan kan worden. Albert zegt dat dit weer geld kost. Op het kleine bedrag van 10 euro 

is dit toch weer behoorlijk. Voorz. zegt dat we er wel achteraan gaan.  

 

5.  Hengstenkeuring 2017. 

Voorz. geeft door hoeveel hengsten er zijn opgegeven: 

Midden maat;  24 X  3 jarige en 2 X  4 jarige 

Grote maat;  37 X  3 jarige + 1 X 4 jarig S-hengst 

Op zaterdag :  

Mini maat; 34 X 3 jarige en 3 X  4 jarige + 1 X  4 jarige S 

Kleine maat 17 X 3 Jarige + 1 X  4 jarige. 

Totaal 120 hengsten. 

Het lijkt er een beetje op dit het op dit aantal blijft hangen. Bij de organisatie gaan stemmen 

op om het op een dag te gaan doen wanneer ze onder de 100 komen. Voorzitter geeft aan bij 

de laatste organisatie vergadering niet geweest te zijn. Martin Kramp is voor hier voor hem 

bijgeweest.  

Voorz. heeft aangegeven dat de bond geen 250 euro meer geeft voor het aangespannen 

rijden. Dit kan de bond niet elk jaar betalen. Vanuit het stamboek gaan ze dit wel blijven 

doen om het aangespannen rijden te promoten. Mevr. Ten Dam vindt het jammer dat de 

bond nu geen 250 euro meer geeft. Maar de bond kan het aangespannen rijden nog wel 

blijven promoten. Dhr. G. v. Kuijk zegt dat we kunnen peilen wat de meningen van de leden 

is. Voorz. zegt dat het nu in die ene dag wordt gepropt. Dhr G.v. Kuijk zegt dat hij denkt dat er 

toch wel mensen zijn die het jammer vinden als het niet meer wordt gedaan. Albert van Asch 

zegt dat er misschien een briefje bij de catalogus gedaan kan worden om de mening te 

vragen over dit onderdeel of misschien een ideeënbus neerzetten op de hengstenkeuring. 

Voorz.  zegt dat wanneer er 10 aanspanningen mee doen het leuker is om te kijken. Mevr. 
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Ten Dam zegt dat we dan met zijn allen moeten proberen om er 10 bij elkaar te krijgen i.p.v. 

de 3 deelnemers wegsturen. Voorz. denkt dat dit niet opgelost wordt door 250 euro te 

geven. Voorz. vindt het wel een goed idee om een soort enquête bij de catalogus te doen. Hij 

zal dit voorstellen op de ALV.  

*Voorzitter zegt dat er gesproken is om de achterste tribune niet helemaal op te bouwen 

maar alleen de onderste drie rijen. Dit zou geen financieel voordeel zijn maar een betere 

uitstraling hebben omdat de tribune nu soms halfvol is en dan misschien helemaal vol is.  

* Er komt een reserve kampioen bij elke rubriek. Alle nummers twee van een rubriek mogen 

ook mee doen met het kampioenschap mits deze een 1e premie heeft.  Dhr. Broens zegt dat 

in een rubriek de hengsten worden beoordeeld op stap en draf. Bij de kampioenschappen 

wordt dit vaak niet gedaan. Hij vindt dit niet terecht. Hij stelt voor om de laatste 3 of 4 

hengsten ook te laten draven. Mevr. Ten Dam zegt dat dit in haar ogen meer showelement 

heeft dan een reserve kampioen. 

Dhr. Broens wil graag dat de voorz. dit aankaart om standaard bij het kampioenschap te laten 

draven.  

*Vanuit de commissie hengstenkeuring is gevraagd of wij de mening van de leden van de 

bond willen peilen om twee dagen achter elkaar de hengstenkeuring te houden i.p.v. een dag 

ertussen? Ze denken dan meer publiek te krijgen. Voor de mensen die van ver komen en 

wanneer het slecht weer is, is dit bijna niet te doen. Voorz. vindt dat ze het mensen die met 

meerdere hengsten komen niet moeilijker moeten maken.  

*Voorz. zegt dat wanneer de opgaven terug lopen naar onder de 90  we er rekening moeten 

houden dat we terug gaan naar 1 keuringsdag.  

*De routing bij veterinair is goed bevallen. Dit gaat dit jaar weer op dezelfde manier 

gebeuren. 

*Hengsten die in het stamboek zijn opgenomen worden niet meer gemeten. Dhr. Broens zegt 

dat wanneer je een hengst hebt die als 3 jarige is gemeten en als 4 jarige niet en je verkoopt 

deze naar het buitenland dan heb je een probleem. Volgens Martin worden ze ook niet meer 

helemaal veterinair gekeurd. Wel zal er worden gekeken of deze regelmatig is en of het geen 

ruin is. Dhr. Broens vindt dit niet goed. Dhr. Bonants zegt dat we andere pony’s die als 3-

jarige opgenomen zijn ook niet opnieuw gaan controleren. Dus hij begrijpt niet waarom er 

problemen van zouden komen. 

*Dhr. Burgers stelt de beker die hij al jaren beschikbaar stelde voor de beste 3-jarige hengst 

niet meer beschikbaar.  

De bond zal nu deze beker beschikbaar stellen, maar er is een discussie binnen het bestuur of 

dit voor de beste 3-jarige in Nederland gefokte hengst of voor de beste hengst van de nieuwe 

jaargang zou moeten zijn. Dhr. Broens vindt dat het voor de beste 3-jarige moet zijn.  

Voorz. Stelt voor om een stemming te houden over 3 mogelijkheden. 

-Beste hengst van de nieuwe jaargang; 1 stem 

-Beste 3 jarige in Nederland gefokte hengst;  0 stemmen 

-Beste 3 jarige hengst;  13 stemmen 

De laatste optie wordt het dus. De beker die wij eerder beschikbaar stelde voor de eigenaar 

van de beste 3-jarige komt dan te vervallen. Het wordt een wisselbeker die we beschikbaar 

stellen aan de eigenaar van de hengst. Deze krijgt dan ook een kleine beker die ze mogen 

houden als herinnering.  

*Beste voorbrenger wordt geschrapt.  
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*Voor de fokker van de kleine maat Kampioen stelt de voorz. van het nsps een beker 

beschikbaar. 

*Dhr. Broens is bang dat mensen in de tweede ronde waarvan de hengst wordt afgekeurd de 

baan uit zullen lopen. Voorz. Zegt dat dit vorig jaar meeviel.  

*Er zal in de shetlander een neutraal verhaal geschreven worden over de aanmeldingen voor 

de hengstenkeuring.  

 

6.  Overleg met DB van het nsps. 

*Er moet voor de alv van april 2017 een nieuwe kandidaat worden voorgesteld voor de FTC. 

Omdat Martin Kramp zijn termijn erop zit. Voorz. vraagt of dit iemand vanuit het bestuur 

moet zijn of zijn er mensen van buiten het bestuur die dit willen doen. Dhr. Broens zegt dat 

het voor de terugkoppeling met het bestuur het makkelijkst is wanneer deze in het bestuur 

zit.  

*Er worden nog steeds kandidaten gezocht voor het hoofdbestuur. 

*Er is gesproken over het feit dat er een hengst een attest had en daarom buiten de gestelde 

termijn een sperma onderzoek heeft gedaan. Vanuit de bond is gevraagd waarom dit 

toegestaan is. Hierover is gediscussieerd. Bond is van mening dat dit niet meer mag 

gebeuren. Voorz. zal tegen dhr. Hermsen zeggen dat dit niet mag gebeuren. Regels moeten 

worden nageleefd. 

*Ook is er gesproken over het voorstel om definitief goedgekeurde nog een extra kwalificatie 

mee te geven.  

 

7.  Agenda ALV van het NSPS.  

Voorz. vraagt of er iets op de agenda staat waar de bond iets over moet zeggen. Het fokplan 

is terug getrokken door het bestuur n.a.v. de LAR vergadering. Voorz. denkt dat het een 

rustige vergadering gaat worden.  

  

8.  Rondvraag. 

*Dhr. Bonants vindt het vreemd dat er in de LAR in het voorjaar 19 voorstanders waren en in 

het najaar nog maar 9. En hij vraagt zich af of de mening van de hengstenhouders over een 

fokplan niet zwaarder moet wegen dan de mening van merriehouders.  Het gaat in het 

fokplan vooral over hengsten. Voorz. zegt dat het een vereniging is en de meerderheid telt 

ongeacht of dit hengsten of merrie eigenaren zijn.  

Dhr. Broens zegt dat er beter een fokkerijraad had kunnen worden opgericht i.p.v. een 

ledenraad. Een fokkerijraad met deskundige mensen die hierover beslissen.  

Mevr. Ten Dam zegt dat er misschien meer voorlichting gegeven had moeten worden. De 

manier hoe zij dit fokplan bekijkt is afhankelijk van de informatie die zij gekregen heeft vanuit 

haar fokvereniging. Wanneer van daaruit niet volledige informatie gegeven wordt is haar 

mening misschien anders dan vanuit andere fokverenigingen. Mevr. Ten Dam zegt dat 

voorlichting het belangrijkst is. Dhr. Broens zegt dat dit niet werkt. Je kunt ondeskundige 

mensen geen beslissing laten nemen over iets waar ze geen verstand van hebben.  

Voorz. denkt dat het heel moeilijk zal worden om nieuwe plannen er door te krijgen. Dhr. 

Broens snapt niet dat wij met zijn alle zo naïef zijn dat we denken dat er ooit nog nieuwe 

plannen doorkomen.  

*Albert vraagt of de definitief goedgekeurde hengsten op de hengstenkeuring nu op 

volgorde van index binnen gaan komen. Voorz. zegt dat dit wel de plannen zijn.  

 

9. Sluiting. 

Voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Veilige terugreis. 


