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Jaarverslag 2018.
Hengstenkeuring 2018.
Wederom hebben in Mariënheem onze hengstenkeuring gehouden. Het waren leuke, vlotte dagen.
Op donderdag werden 7 hengsten tot de dekdienst toegelaten en op de zaterdag nog een 17
hengsten. In januari werden op nakeuring er nog eens 3 aan toe gevoegd.
Onze voorzitter reikte namens de bond een beker uit aan de eigenaar van de beste hengst van de
nieuwe jaargang Juneau van de Amstelhof van Mevr. M. Eveleens uit Hobrede.
Het waren voor velen van onze leden weer spannende dagen met aan het einde weer mooie
Kampioenen.
Bestuur
Na het aftreden van bestuurslid Dhr. W. Ten Dam in 2017 besloot helaas ook onze voorzitter
Dhr. J. Bausch in 2018 af te treden. Hierdoor moest het bestuur dringend op zoek naar vervanging.
Daarnaast werden er binnen ons stamboek een tweetal commissies opgericht over voor de
hengstenhouderij belangrijke onderwerpen zoals het sperma onderzoek en cataract. Hierdoor kwam
het bestuur meerdere keren bijeen. Onze zetel binnen de Foktechnische Commissie moest opnieuw
worden ingevuld. Omdat Dhr. M. Kramp zijn officiële termijn erop zat werd deze functie
overgenomen door Dhr. A.v. Asch. En ook de zetel binnen de organisatie van de hengstenkeuring
moest door het wegvallen van Dhr. Bausch worden overgenomen. Gelukkig heeft Dhr. M. Kramp
deze goed kunnen invullen. Beide commissie zijn natuurlijk heel belangrijk voor ons als
hengstenhouders. De koppeling tussen de commissie leden en de overige bestuursleden is hierbij
van grote waarde.
Bemiddeling en Arbitrage
Ook in 2018 is de Bond eenmaal om advies gevraagd. Wij proberen hierbij zo objectief mogelijk mee
te denken aan een oplossing. Gelukkig kunnen de geschillen die er kunnen zijn vaak door overleg
goed worden opgelost en hoeft er geen officiële procedure gestart te worden.
Overleg met het Dagelijks Bestuur van het NSPS
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk is heeft het bestuur ook in 2018 overleg gehad met het DB van
het N.S.P.S.
Tijdens dit overleg worden de actuele zaken besproken die spelen binnen ons stamboek en haar
leden. Zoals eerder gezegd waren cataract en het sperma onderzoek hier belangrijke onderwerpen.
En ook zaken als de stamboek opname en de gang van zaken tijdens de hengstenkeuring worden
vaak besproken.
Het bestuur van de bond vindt het erg belangrijk om in gesprek te blijven met het bestuur en op
deze manier de belangen van al onze leden zo goed mogelijk te behartigen.
De gesprekken verlopen meestal prettig en er wordt ook echt geluisterd naar elkaar.
Internet
Het bestuur is Mevr. B. Kramp dankbaar dat zij de site up to date wil houden.
Naar ons idee loopt het goed met de site.
Leden kunnen hun hengst op deze site te koop of te huur aanbieden.
www.shetland-hengstenbond.nl
Samenwerking
De bond probeert altijd de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen. Wij kunnen dit
natuurlijk niet alleen en wij willen dan ook iedereen die de hengstenhouderij steunen hiervoor
hartelijk bedanken. Samen zijn wij immers sterk. Wij hopen dat alle leden het gevoel hebben een
luisterend oor te vinden bij de bond.

