
Notulen Algemene Ledenvergadering bond van Hengstenhouders d.d. 24 April 2018 te Heteren.  
 
Er zijn 12 leden aanwezig.  
 

1. Opening door de voorzitter. 
 
Voorzitter heet iedereen van harte welkom. Er is vandaag maar een klein groepje mensen aanwezig, 
dit kan veel oorzaken hebben. Het is natuurlijk veulen tijd en er is een voetbalwedstrijd bezig. Maar 
het gaat natuurlijk niet om de hoeveelheid mensen.   

 
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. november 2017.  

 
Voorzitter vraagt per bladzijde of er opmerkingen zijn?   
Er zijn geen opmerkingen, notulen zijn hierbij goedgekeurd. Voorz. bedankt secretaris voor haar 
werk. 
  

4. Jaarverslag 2017. 
 
Voorz. leest het jaarverslag voor. Daarna vraagt hij of iemand hier iets over wil zeggen. 
Niemand heeft hierop een opmerking. 
Dhr. v.d. Broek vindt het jammer dat de opkomst vandaag zo laag is. De bond leeft niet echt onder de 
mensen denkt hij.  
 

5. Verslag afgevaardigde FTC. 
 
Dhr. Albert v. Asch zegt dat hij na de ALV van het stamboek het stokje heeft overgenomen van 
Martin Kramp. Hij geeft aan dat het soms wel lastig is omdat er natuurlijk veel verschillende 
meningen zijn. Je moet hier toch een weg in vinden. De FTC heeft geprobeerd een lijn te vinden welk 
geresulteerd heeft in het versoepelde fokplan. Wanneer je nieuwe mensen in de FTC krijgt krijg je 
weer andere richtingen. Dhr. v.d. Broek zegt dat we dadelijk moeten kiezen uit 4 plannen. Voorzitter 
geeft aan dat het fokplan zo meteen nog ter sprake komt.  
Dhr. Bausch geeft aan dat het nieuwe fokplan wordt gebracht als een plan van de FTC welk  volgens 
hem niet helemaal zo is. Dhr. Broens vraagt of de FTC achter deze plannen staat? Dhr. Broens heeft 
het gevoel dat een aantal leden van de FTC helemaal niet achter deze plannen staat. Het DB van het 
NSPS heeft aangegeven dat de leden willen kunnen kiezen. Daarom zijn er meerdere plannen. Er zijn 
ook binnen het stamboek meerdere stromingen. Dhr. v.d. Camp heeft het idee dat het DB van het 
stamboek de verschillende commissies buiten spel wil zetten en de mensen iets wil opdringen. De 
LAR mocht ook al geen advies uitbrengen. Dit komt omdat de LAR vorige keer een negatief advies 
heeft gegeven. Dhr. Broens zegt dat het in de LAR wel aan de orde geweest is. Dhr. v.d. Broek zegt 
dat de LAR leden wel is gevraagd naar de mening van hun leden. Binnen de Lar is gezegd dat de 
meerderheid van de FTC het eens was met de beide fokplannen. Dhr. Broens zegt dat er in eerste 
instantie is gezegd dat er maar keuze was uit de twee plannen. Dhr. Broens zegt dat er gesuggereerd 
is dat de FTC het eens is met beide plannen. Voorzitter zegt dat het verwarrend is hoe de stemming 
gaat verlopen. Dhr. Broens zegt dat dit nu duidelijk vermeld staat in de agenda.  
 



6a. Jaarrekening 2017. 
 
Penningmeester Dhr. Albert v. Asch heeft de cijfers uitgewerkt. Dhr. Broens vraagt of de bond zoveel 
leden minder heeft? Albert geeft aan dat wij een aantal leden die we al een paar jaar hebben 
gemaand om de contributie te betalen en dit niet hebben gedaan, hebben geschrapt van de 
ledenlijst.   
  

6b. Verslag kascontrolecommissie.  
 
Dhr. Jansma zegt dat het allemaal keurig uit zag.  
 
 6c. Benoeming lid/leden kascontrolecommissie. 
 
Dhr. v. Driel is al twee jaar niet geweest. Daarom besluiten wij nu dat hij dan volgend jaar als reserve 
op de lijst staat. Dhr. Jansma en Dhr. V.d. Broek zitten nu dus in de kascommissie.   
 

7. Bestuursverkiezing. 
 
Voorzitter heeft aangegeven dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt. Dit heeft hij onlangs besloten.  
Dhr. Jansma vraagt waarom er geen nieuw bestuurslid op de agenda staat. Voorzitter geeft aan dat 
hij dit pas onlangs heeft aangegeven en dat de overige bestuursleden niet zomaar iemand uit de 
hoge hoed kunnen toveren. Hij heeft prettig met het huidige bestuur samengewerkt dus er is geen 
onenigheid maar hij vindt zich niet geschikt meer voor deze functie.  
Dhr. Martin Kramp en Dhr. Toon Steijvers zijn beide wel herkiesbaar.  
Er zijn geen bezwaren gemaakt en geen tegenkandidaten binnen gekomen daarom zijn de beide 
herkozen. 
Dhr. v.d. Broek vraagt waarom er op de agenda dan niet gevraagd naar kandidaten. Dit komt door 
het korte tijdsbestek. Martin Kramp zal als vice voorzitter zijn functie waarnemen. Dhr. v.d. Broek 
vraagt of de afgevaardigde naar de hengstenkeuringscommissie in het bestuur moet zitten. 
Voorzitter antwoordt dat dit wel gewenst is.  
 

8. Hengstenkeuring 2018. 
 
Jonge hengstenkeuring 6 en 8 december. Premiekeuring op 11 en 12 januari.  
Voorz. zegt dat de vrijdag slecht bezocht wordt en nu heeft de commissie samen met het DB het 
voorstel om de nieuwe jaargang op vrijdag te laten verschijnen voor de premiekeuring, om zo meer 
publiek te trekken. Dhr. Broens betwijfelt dit zeer. Voorz. Zegt dat ze hierover als het goed is de 
mening zullen peilen op de ALV. Dhr. Broens zegt dat dit niet kan omdat het niet op de agenda staat. 
Dhr. Broens zegt dat er niet veel mensen nog een vrije dag op zullen nemen voor een 
hengstenkeuring. Martin Kramp vindt dit afbreuk aan de zaterdag. De keuring is nu buiten 
vakantieperiode dus het zal toch al publiek kosten. Dhr Broens vraagt wat de commissie 
hengstenkeuring hiervan vindt? Dit voorstel komt vanuit de commissie. DB zegt dat buitenlanders 
vaak al vrijdag aanwezig zijn en daarvoor de vrijdag ook interessanter moet worden. Voorz. zegt dat 
hij denkt dat dit al beslist is. Dhr. Jansma zegt dat er nog niets beslist is. Dhr. v. Asch zegt dat ze dan 
meer shows moeten doen op vrijdag voor de buitenlanders. Dhr. v. Hemert zegt dat hij liever heeft 
dat ze dan de beste draf weglaten dan de 3 jarige hengsten niet meer op zaterdag te tonen. Dhr. v.d. 
Broek zegt dat het niet op de agenda staat het voor mensen dus niet mogelijk was om hierover na te 
denken. Dhr. Broens vraagt of de bond van hengstenhouders hier niet tegenin kan gaan? Voorz. geeft 
aan dat wij onze bezwaren echt wel duidelijk hebben gemaakt. Voorz. zegt dat de jury aan de andere 
kant gaat staan en er komt een aparte vip tribune. De hengsten die getoond moeten worden voor de 
2e fase of voor definitieve goedkeuring mogen zich ook presenteren aangespannen, onder het zadel 
of aan de lange lijn. Dhr. v. Hemert en Dhr. Broens zeggen dat dit nog meer tijd gaat kosten.  



 
9. Bespreking agenda ledenvergadering NSPS d.d. 5 mei 2018. 
 

Voorz. vraagt of er iemand iets wil zeggen over deze agenda. Dhr. Broens vraagt wat de bond ervan 
vindt om het sperma onderzoek alleen te publiceren? Dhr. Steijvers vraagt wat de LAR hiervan vond? 
Voorz. zegt dat de LAR positief heeft geadviseerd. Dhr. Broens zegt dat een aantal leden van de LAR 
geen mening had omdat dit in hun fokvereniging niet is besproken. Voorz. vraagt waarom dit wordt 
voorgesteld?  Dhr. Broens zegt dat we alles gaan afschaffen. Binnen de FTC was het half-half. Dhr. 
Kramp zegt dat er elk jaar goede hengsten afvallen en onze hengsten dekken toch niet meer zoveel.  
Dhr. Broens zegt dat het gaat om de erfelijkheid. Martin zegt dat hengsten met lage TNB wel veulens 
kunnen maken.  Dhr. v.d. Camp vraagt hoe het zit met de kinderen van die hengst. Dhr. Broens zegt 
dat het heel jammer is voor diegene die het treft maar dan kunnen we alles wel afschaffen. Mevr. 
Cremers zegt dat de stap naar helemaal afschaffen van het sperma onderzoek dan nog maar een 
kleine stap is. Dhr. Broens zegt dat er argumenten worden gebruikt die niet waar zijn. Voorz. geeft 
aan dat Dhr. Hilhorst III zijn lidmaatschap van de bond heeft opgezegd omdat hij het niet eens was 
met de stellingname vanuit de bond aangaande dit onderwerp.  Voorz. zegt de meerderheid beslist 
maar deze beslissing moet wel op eerlijke feiten kunnen worden genomen. Dhr. Broens zegt dat we 
het destijds zijn gaan doen omdat het erfelijk is. Nu willen ze het afschaffen en is dat argument er 
opeens niet meer. Voorz. zegt dat er een omissie is in de vertaling van het verterinair 
keuringsregelement. Hierover hebben wij in het overleg ook een discussie gehad, en ook dit zal 
worden besproken op de ALV van het stamboek. 

 
10. Rondvraag en Sluiting. 

 
Dhr. v.d. Broek vindt het terug gaan staan op de keuring een poppenkast. Hij stelt voor om het 
reserve jurylid gewoon bij de jury te laten staan, zodat bij belangen de plaats van dit jurylid makkelijk 
ingenomen kan worden. Dhr. v. Asch zegt dat het reglement wanneer ze opzij moeten gaan staan 
gewoon duidelijk moet zijn voor alle juryleden. Dhr. v.d. Camp zegt dat er niet altijd zorgvuldig wordt 
omgegaan met de berekeningen voor de hengsten die naar de 2e fase/definitief goedgekeurd gaan. 
Wanneer er fouten zijn gemaakt wordt dit niet gerectificeerd of gepubliceerd.  
Dhr. Kramp vraagt het woord. Hij bedankt onze voorzitter met twee bossen bloemen. Het viel ons als 
bestuur koud op ons dak dat hij plotseling aangaf te stoppen. Dhr. Kramp zegt dat hij altijd goed met 
Jan door een deur kon. Wij moeten maar zien dat we een waardig opvolger kunnen vinden.  
Dhr. Bausch zit sinds 2006 in het bestuur en sinds 2008 is hij voorzitter.  
Dhr. Bausch geeft aan dat hij zijn lol een beetje verloren is. Hij heeft het druk op de zaak en wat 
gezondheidsproblemen in zijn privé situatie, dit geeft allemaal niet als je er veel lol in hebt wat je 
doet. Maar nu krijgt hij steeds meer dingen waardoor hij de lol niet meer heeft. Hij voelt zich een 
beetje machteloos. Hij hoopt dat we een goede opvolger kunnen vinden en hij wenst de bond een 
goede toekomst. 
Voorzitter bedankt iedereen voor de komst en wenst iedereen wel thuis.   


