Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 23 november 2017 te Heteren.
Er zijn 15 aanwezigen.
1. Opening:
Voorz. heet iedereen welkom. Dit is een Alv voordat we een grote alv houden van
het stamboek. Voorz. hoopt dat wij een goed seizoen hebben gehad en een goede
hengstenkeuring gaan krijgen.
2. Ingekomen stukken:
Er is een bericht van verhindering ontvangen van: Dhr. G. Dingemans, Dhr. H.
Beijersbergen, Dhr. W. ten Dam, Dhr. W. en Dhr. H. Slofstra, Mevr. S. Horenga,
Dhr. W. v. Wanrooij, Dhr. A. Boer, Mevr. L. ten Dam, Dhr. Meulendijks, Dhr.
Molenkamp, Fam. Smeets, Dhr. A.J. en Dhr. G.J. Doevendans
Voorzit. meldt dat hij een bericht heeft ontvangen van Dhr. Hilhorst III dat hij zich
afmeldt als lid van de bond van hh. Omdat hij vindt dat de bond zich binnen de
FTC niet opstelt voor kleine hengstenhouders maar alleen voor professionele
hengstenhouders. Vooral het punt dat het sperma onderzoek moet blijven vindt
hij bezwaarlijk. Hij is het hier niet mee eens. Voorz. zegt dat hierover binnen de
bond gestemd is en de meerderheid wil dat dit blijft.
Er zijn verder geen ingekomen stukken.
3. Notulen ALV d.d. 24 April 2017:
Voorz. zegt dat er in de notulen van de lar verwoordt staat dat de afgevaardigde
naar de FTC vanuit de bond daar persoonlijk zit, maar deze zit daar als
afgevaardigde vanuit de bond. Dit is een verkeerde conclusie. De Bond wil graag
zelf een voordracht doen daarom hebben wij een enkelvoudige voordracht
gedaan. Alle andere leden van de FTC zitten daar wel op persoonlijke titel. Voorz.
vraagt of er verder nog opmerkingen zijn over de notulen.
Notulen worden goedgekeurd. Voorz. bedankt secr. voor het maken van dit
verslag.
4. Bestuursverkiezing:
5. Verkiezing penningmeester:
Voorzitter wil deze agenda punten samen behandelen. Onze huidige
penningmeester Albert heeft aangegeven te druk te zijn met zijn werk. Daarom
hebben wij een nieuw bestuurslid gezocht die bereid was om penningmeester te
worden. Dhr. G.J. Doevendans werd hiervoor gevraagd en was enthousiast.
Helaas heeft hij nadat de agenda verzonden was laten weten dat hij inmiddels een
nieuwe baan heeft en verhuisd is waardoor hij heeft bedankt voor deze eer.
Hierdoor hebben wij natuurlijk een probleem en zijn wij dringend op zoek naar
een bestuurslid en penningmeester.
Dhr. Jansma geeft te kennen dat hij in de kascommissie zit maar niet op maandag
beschikbaar is. Hij vraagt om hier rekening mee te houden.
6. Begroting 2018:
Voorz. geeft het woord aan Albert. Er zijn leden een aantal leden die niets laten
horen en toch al jaren niet betalen. Bestuur heeft daarom besloten om deze te
gaan schrappen. Penn. geeft aan dat het moeilijk is om de kosten in de hand te
houden. Dhr. V. Schie vraagt naar de kosten van de kvk. Wij weten ook niet
waarom wij hiervan nog wel een rekening krijgen en andere verenigingen niet.
Penningm zal dit nakijken. Ook vraagt dhr. V. Schie naar de kosten van de
website. Albert zegt dat dit
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€ 100, -- is voor het bijhouden van de site door Mevr. Kramp en € 95,-- voor de
domeinnaam. Volgens dhr. V. Schie kan de domeinnaamregistratie goedkoper. Hij
wil dit proberen te regelen voor de bond.
7. Hengstenkeuring 2018:
Voorz. geeft door hoeveel hengsten er zijn opgegeven:
Donderdag: mini maat; totaal 30 waarvan er 2 pony’s 4 jaar of ouder zijn
Kleine maat; totaal 18 waarvan 1 oudere.
Zaterdag:
Middenmaat; 33 waarvan 2 x 4-jarige en 1 hengst al in het stamboek opgenomen.
Grote maat; 41 pony’s waarvan 5 x 4-jarige en 1 hengst al in het stamboek
opgenomen.
Totaal 122 hengsten.
Dit zijn er een paar meer dan het vorige jaar.
De indeling van de hal gaat veranderen. Ze willen het strodorp in de hal gaan
maken en daar waar voorheen het strodorp was willen ze nu de vooropstelling
gaan maken. Dit alleen in Januari.
De pr-commissie willen een hengst met de beste draf gaan aanwijzen. Dit ter
vervanging van het aangespannen rijden. Omdat hiervoor te weinig deelname is.
Er zal een aparte jury hiervoor worden aangewezen. En misschien willen ze
hiervoor een applaus meter gaan gebruiken. De hengsten zullen hiervoor worden
uitgenodigd. Mensen kunnen hier vrijwillig aan mee doen. Leden vragen wanneer
dit gedaan zal worden tijdens de keuring, deelnemers willen toch waarschijnlijk
hun hengst sparen voor het kampioenschap. Dhr. Broens vraagt of de achterste
tribune dan verdwijnt? Dit is wel de bedoeling. Dhr. Broens zegt dat het storend
voor de hengsten is als het strodorp in dezelfde hal is als de keuring. Dhr. Broens
zegt dat je de mensen door het strodorp moet laten komen bij binnenkomst.
Wanneer het strodorp achterin is denkt hij dat er weinig mensen naar het strodorp
gaan. Dhr. Bonants vraagt of het geen geld kost om de tribune te verplaatsen?
Dhr. Bausch zal dit maandag in de vergadering van de commissie
Hengstenkeuring navragen. Dhr. Bonants ziet ook de meerwaarde hiervan niet.
Dhr. Bausch zegt dat er op deze manier meer ruimte gecreëerd wordt in de
vooropstelling. En het publiek zit korter op de keuring. Dhr. Bonants vraagt of er
ook iets gedaan wordt aan het geluid in de hal bij de hengsten. Dit is de laatste
jaren heel slecht. Vroeger hing daar een scherm maar nu is het moeilijk te volgen
vanuit die hal. Voorz. zal dit ook meenemen naar de commissie. Veterinairs en
deelnemers waren positief over de routing zoals die vorig jaar was. De organisatie
heeft er moeite mee dat heel veel mensen kaartjes krijgen. Hier zal een beetje
een rem op komen. Per deelnemer een catalogus en per hengst 2 entree bandjes.
De kleding van voorbrenger en aanjager blijft een heikel punt. Bestuur hecht er
waarde aan dat mensen witte kleding aanhebben. Er volgt een korte discussie
hierover. Voorzit. Hoopt op een gezellige keuring.
Voorz. vraagt de leden om ideeën om de vrijdag interessanter te maken. Ook
hierover volgt een kleine discussie maar weinig concrete ideeën.
Voorz. zegt dat er geen plastic aan het uiteinde van de zweep bevestigd mag
worden.
Verder geeft de voorz. aan dat wanneer een jurylid terug moet gaan staan
vanwege belangen, het vervangende jurylid de hele rubriek mee keurt.
In december zijn de regels anders. Voorzit. leest deze regels voor.
Dhr. Steijvers vraagt of het nu veranderd is of dat het eerder niet goed is
uitgevoerd?
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Voorz. zegt dat er niets is veranderd. Maar dat hierover vorig jaar discussie is
geweest en daarom nu vooraf naar deze regels is gekeken.
8.

Overleg met DB van het NSPS:
*Voorz. leest de notulen van dit overleg voor omdat hij zelf niet aanwezig kon zijn
bij dit overleg.
Dit overleg gaat meestal in goede harmonie om van elkaar te weten hoe de
meningen zijn en wat er leeft binnen de beide besturen.
Bij het laatste overleg is o.a. gesproken over de fokkersavonden en de
fokplannen.
Er is een aangepast fokplan, een nieuw fokplan en een oud fokplan, voor alle
plannen is ongeveer een derde van de leden.
Volgens het bestuur komen er nieuwe regels vanuit Brussel. Vanuit Brussel zullen
alle stamboeken getoetst worden of zij zich houden aan deze regels. Voorz. denkt
dat het wijzer is om eerst af te wachten wat er gaat gebeuren vanuit Brussel.
Of het nu goed is of niet?
Dhr. Broens vindt het het meest bezwaarlijk dat er twee fokplannen voorgelezen
zijn en gezegd is dat wij hieruit moeten kiezen. Dit was wel erg kort. Wanneer je
nu iets voorgelezen krijgt kun je hierover nog niet oordelen zonder er goed over
nagedacht te hebben. En zonder overleg en onderbouwing van anderen gehoord
te hebben.
Dhr. Steijvers zegt dat in de LAR de stemming een derde voor elk plan was maar
het bestuur weet niet of de leden er ook zo over denken.
Voorzit. denkt dat het bestuur dit een beetje overschat hebben. Dhr. v. Hemert
vraagt of de plannen vanuit Brussel al voor de fokkersavonden bekend waren?
Dhr. Bonants denkt daarna.
Dhr. Bonants zegt dat er vanuit de FTC gevraagd is aan Danielle om de mening te
peilen binnen de lar omdat ze geen idee hadden hoe erover gedacht wordt. Maar
in principe zegt dit niets. Er volgt een korte discussie over het functioneren van de
LAR. Dhr. v. Hemert zegt dat hij aanneemt dat er op de vergadering gezegd wordt
dat er richtlijnen vanuit Brussel gaan komen. Dhr. Kramp zegt dat dit in de
shetlander van oktober vermeld staat dat dit in 2018 gaat komen.

9.

Bespreking agenda ALV van het NSPS:
Voorz. vindt dat er weinig spannende dingen op de agenda staan.

10. Rondvraag:
*Dhr. Broens vraagt of de manifestatie al geëvalueerd is? Voorz. denkt van wel.
Dhr. v. Hemert vond dat het jurycorps slecht georganiseerd was.
*Dhr. v. Hemert vraagt zich af waarom wij ons altijd aan moeten passen aan het
buitenland. Waarom moeten we nu het hele keuringssysteem gaan veranderen?
Je moet in de nieuwe plannen op 5 onderdelen beoordelen en een verslag
schrijven van de pony. Voorzit. zegt dat het tijd technisch waarschijnlijk veel te
lang gaat duren. Er wordt te weinig over de gevolgen nagedacht.
*Dhr. Broens vraagt wat deze plannen gaan kosten. Hij denkt dat het bestuur ook
hier niet over nagedacht hebben.
*Dhr. Bausch vraagt wie heeft verzonnen om een nieuw pand gaan te bouwen?
Dhr. Jansma zegt dat het huidige pand niet goed functioneert. En dat er zaterdag
een goed onderbouwd plan komt waar hij nu nog niet veel over kan zeggen.
Sluiting.
Voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Veilige terugreis.
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