Notulen Algemene Ledenvergadering bond van Hengstenhouders d.d. 24 April 2017 te
Heteren.
Er zijn 13 leden aanwezig.

1. Opening door de voorzitter.
Voorzitter heet iedereen van harte welkom. Voorzitter vertelt dat wij altijd vergaderen voor
de ALV van het stamboek. Vorige week heeft het bestuur overleg gehad van het HB. Dit was
een prettig overleg. Wat hem opvalt is dat het huidige bestuur een bestuur is wat makkelijk
in de omgang is.
2. Ingekomen stukken/mededelingen.
Er is een bericht van verhindering ontvangen van: Dhr. G. Dingemans Dhr. H. Beijersbergen,
Dhr. J. van Driel, Dhr. W. en Dhr. H. Slofstra, Mevr. S. Horenga, Dhr. W. v. Wanrooij, Dhr. P.
Bonants, Dhr. J. Jansma, Dhr. A. Boer, Mevr. L. ten Dam, Dhr. W. Bergs
Verder zijn er geen ingekomen stukken.
3. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering d.d. 17 november 2016.
Voorzitter vraagt per bladzijde of er opmerkingen zijn?
Er zijn geen opmerkingen. Voorz. bedankt secretaris voor haar werk.
4. Jaarverslag 2016.
Voorz. leest het jaarverslag voor. Daarna vraagt hij of iemand hier iets over wil zeggen.
Niemand heeft hierop een opmerking.
5. Verslag afgevaardigde FTC.
Dhr. Martin Kramp is tot het einde van dit jaar onze afgevaardigde binnen de FTC. Hij kan
kort zijn. Omdat de FTC nog geen nieuwe voorzitter heeft is de FTC nog niet bij elkaar
geweest. Binnenkort zullen ze weer overleggen. Voornaamste punt zal hierbij zijn het
vervolg van het fokplan en de uitkomsten vanuit de fokkersavonden. In het overleg met het
HB is een beetje naar voren gekomen dat het HB de fokkersavonden als positief heeft
ervaren en dat ze een plan hebben bedacht om een vereenvoudiging van het fokplan te
realiseren. Martin heeft hierop gevraagd wat een vereenvoudiging inhoudt voor de hengsten
die al in een termijn van het huidige fokplan zitten. Helemaal geen selectie is geen optie. Het
huidige fokplan is voor veel leden te gecompliceerd. Een van onze opmerkingen was dat
wanneer we twee stappen terug uit gaan we nooit meer een stap vooruit kunnen. Dit is ook
een opmerking die dhr. V. Hemert nu in de vergadering maakt. Er wordt een nieuw plan
gemaakt in samenwerking met de FTC. Dit komt in de LAR en ook al stemt de LAR tegen het
zal toch in de alv komen.
Dhr. V. Hemert zegt dat er nog weinig is voortgekomen uit de LAR. Hij is van mening dat we
beter een soort van fokkerijraad kunnen maken. 2 Mei a.s. is de eerste FTC vergadering.
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Nieuwe afgevaardigde FTC.
Martin is in het najaar aftredend. Binnen het bestuur hebben wij een nieuwe afgevaardigde
gevonden. Wij vinden deze zetel heel belangrijk en het is dus zaak dat wij een goede
afgevaardigde sturen. Martin heeft altijd goed teruggekoppeld naar ons bestuur wat er is
besproken. Voorzitter bedankt Martin voor al zijn werk hiervoor, maar hij zit er nog dus hij
zal dit in het najaar nog eens doen.
Dhr. V.d. Broek zegt dat hij het niet eens is met de gang van zaken. Hij vraagt of er niet meer
besproken is. Dhr. Marcel Kruitbosch geeft aan dat dhr. V.d. Broek zich bij hem heeft
aangemeld als afgevaardigde voor de FTC en dat dit binnen het bestuur besproken is. Dhr.
V.d. Broek vindt het raar dat wanneer hij zich in december heeft gemeld dat dit niet eerder
besproken is binnen het bestuur. Bestuur heeft niet eerder een vergadering gehad dan
vorige week. Bestuur heeft in die vergadering besloten dat de afgevaardigde voor de FTC bij
voorkeur een bestuurslid moest zijn. Dhr. V.d. Broek vindt dat het bestuur dit hem had
moeten laten weten. Voorzitter zegt dat dit nog kan. Dit kunnen wij u toch ook laten weten
na de ledenvergadering. Dhr. V.d. Broek had verwacht dat wij dit hem reeds eerder zouden
laten weten. Dit is helaas niet gebeurt. Er volgt een stemming voor Albert van Asch als het
nieuwe FTC lid.
Alle aanwezige leden behalve Albert zelf hebben ja gestemd. Hiermee is Albert gekozen als
afgevaardigde voor de FTC. Hij zegt het zeer belangrijk te vinden dat de terugkoppeling naar
het bestuur goed blijft.
6a. Jaarrekening 2016.
Penningmeester Dhr. Albert v. Asch heeft de cijfers uitgewerkt. Contributie loopt terug en
ook de rente die wij ontvangen is bijna nul. Hierdoor lopen de inkomsten terug. Verder geeft
hij uitleg aan de diverse posten aan de uitgave kant. Dit jaar hebben we een negatief saldo.
Er zijn een paar rekeningen die pas in januari binnengekomen zijn hierdoor geeft dit een
klein beetje scheef beeld. De bond kan het financieel niet dragen om elk jaar het
aangespannen rijden te sponsoren.
6b. Verslag kascontrolecommissie.
Helaas waren dhr. v. Driel en het reserve lid Dhr. Jansma beide verhinderd. Dhr. G.J.
Doevendans heeft dit waargenomen. Dhr. A.J. Doevendans zegt dat alles er goed uitzag.
6c. Benoeming lid/leden kascontrolecommissie.
Dhr. A.J. Doevendans is aftredend. Dhr. Jansma neemt zijn plaats in.
Dhr. v.d. Broek wordt het nieuwe reserve lid.
7. Bestuursverkiezing.
Helaas is Dhr. Wilfried ten Dam ziek geworden en niet meer in staat om mee te besturen.
Wij vinden het jammer dat hij zijn functie heeft opgezegd, maar begrijpen zijn besluit heel
goed. Helaas kan hij ook niet aanwezig zijn vanavond. Voorzitter wil hem Hartelijk bedanken
en we zullen hem een bloemetje sturen om hem dit te laten weten.
Omdat het bestuur hier recent pas van op de hoogte is heeft het bestuur nog geen nieuw
bestuurslid gevonden. Maar het bestuur is hiermee bezig.
Mevr. Marga Cremers-v. Wanrooij is herkiesbaar.
Er zijn geen bezwaren gemaakt en geen tegenkandidaten binnen gekomen daarom is zij
hierbij herkozen.
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8. Hengstenkeuring 2017.
Voorz. zegt dat er wat wijzigingen gedaan zijn. Met name het benoemen van een reserve
kampioen en het tonen van de draf bij het kampioenschap. De organisatiecommissie heeft
het plan opgepakt om waar nu het strodorp is volgend jaar de vooropstelling te maken en de
kraampjes aan de andere kant achter de baan. Er volgt een discussie over de ligging van de
baan en de tribune. Vergadering vindt dat Dhr. Jan Bausch als afgevaardigde in de commissie
hier wel attent op moet zijn. Voorz. zal een plattegrond opvragen wat de plannen zijn. Voorz.
vraagt wie er nog wat te zeggen heeft over de hengstenkeuring. Dhr. V.d. Broek zegt dat het
in het begin een beetje verwarrend was wat de bedoeling was met de nummers 1 en 2 mee
laten lopen. Voorz. zegt dat het bestuur zich afvraagt wat er gebeurt als de nummer twee
kampioen wordt. Voorz zegt dat een van de punten die besproken zijn in het overleg was dat
wanneer er belangen zijn van een jurylid dit jurylid terug moet treden voor de gehele en de
gehele rubriek dus door het reserve jurylid gekeurd moet worden.
9. Bespreking agenda ledenvergadering NSPS d.d. 29 april 2017.
Voorz. kan er helaas niet bij zijn. Als er iets namens de bond naar voren moet worden
gebracht zal Dhr. Martin Kramp dit moeten doen.
Dhr. V.d. Broek zegt dat er tijdens het laatste ISPC overleg wel degelijk dingen besproken zijn
die de komende jaren belangrijk voor ons zijn.
Voorz. zegt dat hij heeft meegegeven dat hij graag wil dat er uniforme regels komen voor
alle Europese landen. Voorz. wil ook dat de agenda voor het ISPC-overleg en de notulen
hiervan worden gepubliceerd in de shetlander. Hij vraagt zich ook hardop af hoe er
omgegaan wordt met Engeland na de Brexit. Op dit moment weet de voorzit. niet wat er
besproken is op het overleg. Het kan voordelen voor ons hebben als Engeland niet meer
meedoet. Na de Brexit doet het moeder stamboek niet meer mee. Is een taak voor het
stamboek om te kijken hoe we hier voordelen uit kunnen halen. Misschien een commissie
hiervoor. Voor de handel zal het veel nadelen geven.
10. Rondvraag en Sluiting.
Niemand heeft nog iets voor de rondvraag.
Voorzitter bedankt iedereen voor de komst en wenst iedereen wel thuis.
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