Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21-04-2016 te Heteren.
Er waren 20 aanwezigen.
1.

Opening.
Voorz. Jan Bausch heet iedereen van harte welkom. Voorz. is blij aanwezig te zijn.

2.

Ingekomen stukken.
Secr. heeft een bericht van verhindering ontvangen van: Dhr. G. v.d. Brink, Dhr. H. en W. Slofstra,
Dhr. W. v. Wanrooij,
Ere-lid Dhr. G. Dingemans, Dhr. J. Dekkers, Dhr. J. v. Driel,
Mevr. S. Horenga, Dhr. P. Bonants, Dhr. S. Damen, Dhr. Chr. Meulendijks.
Er zijn verder geen ingekomen stukken.

3.

Notulen:
Voorz. vraagt per agenda punt of er op of aanmerkingen zijn.
Dhr. Broens zegt dat het fijn is dat de voorz. aanwezig is. Het was vorige vergadering een lange
discussie vandaar een behoorlijk verhaal. Er zijn geen aanmerking. Voorz. bedankt verslaggever.
Notulen worden goedgekeurd
Dhr. Beijersbergen vraagt of hij misschien de verkeerde notulen heeft gekregen. Nu blijkt dat de leden
de verkeerde notulen hebben toegestuurd gekregen. Secretaris biedt excuses aan.
Secr. zal de juiste notulen alsnog naar de leden die deze per mail ontvangen sturen.

4.

Jaarverslag:
Voorz. leest het jaarverslag voor en vraagt of iemand hier iets over wil zeggen.
Voorz. bedankt de secr.

5.

Verslag afgevaardigde FTC:
Dhr. Martin Kramp is onze afgevaardigde binnen de FTC. Wij vinden dat hij dit goed doet voor ons.
Martin geeft aan dat dit zijn laatste jaar is binnen de FTC. Zijn termijnen zitten erop. Dhr. Broens
vraagt of wij een vaste zetel hebben. Dit is wel afgesproken met het HB maar dit staat niet in de
statuten. Dit staat wel ergens in de notulen. Voorz. zegt dat er bij de vorige verkiezing voor de FTC er
maar een kandidaat was dus dan hoeven wij nu ook maar een kandidaat aan te wijzen. Tijdens de
laatste twee FTC vergaderingen is gesproken over het versoepelen van het fokplan. Daaruit is een
voorstel gekomen. Dit voorstel zal volgende keer besproken worden. Volgens het voorstel gaan we
terug naar 15-7-4 om het voor jonge hengsten makkelijker te maken om aan de regels te voldoen.
Hierbij willen ze ook de enter en twenter hengsten mee laten tellen in de percentages. Bij de tweede
fase zal het terug gaan naar 7 S-opnames en 10 beoordelingen. Van 12 naar 7 is een behoorlijke terug
gang. Binnen het bestuur van de bond is de mening dat het huidige plan te doen is maar volgens het
HB van het NSPS zijn de meningen in het land bij met name de kleine fokkers anders. Ook kleine
fokkers moeten een hengst kunnen houden.
Er zijn nog een paar onderwerpen besproken zoals het preferentschap van hengsten. Hierover zijn
reeds adviezen gegeven alleen er zijn dan leden die zich daar niet bij neerleggen en dit onderwerp
steeds weer via de lar terug brengen. Voorz. zegt dat er dan toch 27 mensen binnen lar zitten die het
met dit voorstel eens zijn. Het bestuur zal dan toch een keer een besluit moeten nemen wat het gaat
worden.
De nu voorgestelde wijziging van het fokplan moet nog een beetje worden uitgewerkt en zal dan naar
de Lar gaan om goedgekeurd te worden.
Martin vraagt wat de leden ervan vinden. Dhr. Broens vraagt of de betrouwbaarheid er dan nog wel is.
Als het dan niet betrouwbaar is kunnen we net zo goed het hele plan afschaffen. Voorz. zegt dat hij
ook geluiden hoort dat het fokplan niet goed ligt bij de meerderheid van de leden. Het lijkt een
spaarplan van pony’s. Dhr.Broens zegt dat het probleem is dat er geen oude hengsten meer afvallen.
Voorz. zegt dat het huidige fokplan een negatief effect heeft op de aantallen op de hengstenkeuring.
Dhr. v. Asch zegt dat er in de statuten staat dat het stamboek de doelstelling heeft om het ras te
verbeteren. Hij denkt dat dit alleen kan door middel van selectie. De reductieregeling komt met de
wijziging te vervallen. Dhr. Molenkamp vraagt of de FTC dit het beste voorstel vindt of dat dit min of
meer onder druk besloten is. Martin antwoordt dat er nog meer voorstellen waren maar dan krijgen we
weer een heel ander plan en wordt het nog ingewikkelder. Meeste aanwezigen vinden van 12 naar 7
wel een grote stap. Martin zal dit binnen de FTC aankaarten dat wij als bond er zo over denken. Dhr.
Molenkamp zegt dat wij al jaren worstelen met dit fokplan. Het gaat meer om cijfertjes en niet om de
kwaliteit. Dhr. Broens zegt dat we fok technisch gezien achteruit gaan, als de selectie minder wordt.
Voorz. zegt ook dat als je de selectie versoepelt de kwaliteit achteruit gaat.
Voorz. zegt dat we binnen het stamboek te maken hebben met meer leden dan alleen de leden van de
bond. Ook die mensen betalen contributie.
Dhr. Broens zegt dat de serieuze fokkers wel selectie willen.
Dhr. Molenkamp zegt dat kleine fokkers wel versoepeling wel willen maar is dit ook wat wij willen?
Voorz. zegt dat wij in de statuten hebben staan dat wij moeten selecteren.
Meerderheid van de bond willen liever dat het 10 s-opname wordt i.p.v. 7 dit om de betrouwbaarheid
te behouden. Dhr. Beijersbergen vraagt of er geen termijn aan gesteld kan worden dat dit plan
geprobeerd wordt. Voorz. denkt dat wanneer dit ingevoerd wordt er geen weg terug meer is.

Er volgt een korte pauze.

6a.

Jaarrekening:
Penningmeester dhr. Albert v. Asch zegt dat de inkomsten dalen. Dit komt doordat we minder leden
hebben. En we hebben afgelopen jaar meer gesponsord, hier zullen we in 2016 beter naar moeten
kijken. Voorz. zegt dat het HB erop rekent dat wij elk jaar gaan sponsoren voor het aangespannen
rijden, maar dit is niet onze bedoeling. Het is een eenmalige actie.

6b.

Verslag kascommissie.
Dhr. G.J. Doevendans zegt dat hij samen met zijn vader de kas heeft gecontroleerd en alles er goed
uitzag.

6c.

Benoeming lid kascommissie.
Dhr. Jan v. Driel is nu reserve lid en schuift nu door in de plaats van G.J. Doevendans.
Dhr. Jansma wordt gevraagd als nieuwe reserve lid. Hij wil dit graag doen.

7.

Bestuursverkiezing.
Er zijn geen bezwaren gemaakt en geen tegenkandidaten binnen gekomen daarom zijn de heren Albert
van Asch en Marcel Kruitbos hierbij herbenoemt als bestuurslid.

8.

Hengstenkeuring 2016.
Voorz. zegt dat er wat wijzigingen gedaan waren. O.a. met de routing bij veterinair. Voorz. had de
indruk dat het mede hierdoor wat soepeler liep.
Dhr. v. Hemert zegt dat de plaats om te meten niet goed was. De commissie hengstenkeuring weet dit
en volgend jaar komt er een andere (gladde) ondergrond waarop gemeten zal worden.
Aantallen vielen tegen. Hoofdbestuur denkt steeds dat de bodem bereikt is maar er blijken toch nog
steeds minder hengsten te worden aangeboden.
Dhr. v. Asch zegt dat er dit jaar weer een paar hengsten waren die vorig jaar in het stamboek
opgenomen zijn en dit jaar afgekeurd worden. Hij begrijpt dit niet.
Voorz. denkt dat dit volgens het keuringsreglement gebeurt.
Dhr. v. Asch vraagt zich af of dit zo is.
Dhr. Kramp vindt de muziek bij binnenkomst ergerlijk. Het duurt een paar ronden voor je ze weer
onder controle hebt. Dit gaat mee naar het overleg met HB.
Voorz. wil voorstellen om vooraf plaats te reserveren voor de grote inzenders. Nu blijkt dit steeds
problemen te geven.

9.

Bespreking agenda algemene ledenvergadering N.S.P.S.
Voorz. zal niet bij de vergadering aanwezig zijn. Als er iets namens de bond naar voren moet worden
gebracht zal dhr. Kramp dit moeten doen.
Dhr. Broens zegt dat het zorgwekkend is dat penningmeester en secretaris weg zijn. Dhr. Molenkamp
zegt dat hij geruchten heeft gehoord dat er misschien nog meer mensen gaan opstappen.
Dhr Broens zegt op het forum te hebben gelezen dat er wel wat op handen was.
Dhr. v. Hemert zegt dat het maar te bezien valt of wanneer het HB valt of de nieuwe mensen die nu
aangezocht zijn wel willen blijven. Dhr. Jansma zegt dat het een wespennest is en vraagt zich af wie er
nog zitting in wil nemen.

10.

Rondvraag.
-Dhr. Ten Dam zegt dat hij deze week naar Utrecht is geweest voor de spermacontrole. Hij vindt dat
de merries er slecht en vies uitzagen. Ze hadden schurft. Dhr. Jansma vraagt wie deze pony’s heeft
gekocht? Dhr. Ten Dam vraagt waarvoor ze de testikels meten in Utrecht? Er was ook maar 1 persoon
aanwezig om het onderzoek te doen daardoor duurde dit erg lang.
Andere aanwezigen die naar het spermaonderzoek geweest zijn hadden hier geen last van.
Waarschijnlijk is dit dus alleen deze dag het geval geweest.
-Dhr. v. Asch zegt dat er dit jaar weer pony’s in C categorie staan en een blauwe kaart krijgen. Dit
zorgt voor veel verwarring.
-Dhr. Kramp zegt dat er is afgesproken dat pony’s die niet regelmatig zijn toch niet in C komen.
-Tijdens de vorige ALV heeft Mevr. Dijk een presentatie gegeven die op de site zou worden gezet maar
dhr. Broens kan niets vinden.
-Dhr. Beijersbergen heeft nog even de juiste notulen gelezen. Dit was een prima verslag.
- Voorz. zegt dat het HB een aantal jaren geleden het spa bij het stamboek hadden moeten uitnodigen
en een stamboek hadden moeten vormen waar ons NSPS aan meewerkt maar het spa zelf een keuring
laten organiseren. Misschien is het een idee om een denktank bij elkaar roepen met verschillende
ideeën die samen bekijken hoe zij het stamboek willen organiseren.
-Dhr. Kramp was ook maandag in Utrecht voor de sperma controle. Er was een man voor hem die
nergens had kunnen lezen hoe hij met de hengst moest omgaan voor het sperma onderzoek.
Hij had tot de dag daarvoor nog gedekt met de hengst. Hij stelt voor om het HB te vragen om betere
voorlichting.

Voorz. bedankt iedereen om half 11 voor de komst en vraagt de aanwezige aan hem te denken op 30 April,
want hij is er niet.

