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Notulen Algemene Ledenvergadering bond van Hengstenhouders d.d. 16 April 2019 te Heteren.  
 
Er zijn 14 leden aanwezig.  
 

1. Opening door de vicevoorzitter. 
 
Voorz. heet iedereen van harte welkom. De opkomst voor deze vergadering is niet erg groot maar 
het verheugd ons dat we toch weer een paar nieuwe leden vanavond mogen verwelkomen. Daar zijn 
we blij mee. Secr. heeft vandaag nog een herinnering gestuurd. Per mail is dit niet een erg grote 
moeite. Secr. zegt dit de volgende keer een dag eerder te zullen doen. Voorz. denkt dat we misschien 
beter in maart kunnen vergaderen als het nog niet zo mooi weer is en er nog geen veulens op komst 
zijn. Bestuur zal hierover nadenken.    

 
2. Ingekomen stukken/mededelingen.  

Er is een bericht van verhindering ontvangen van: Dhr. H. Beijersbergen, Dhr. J. van Driel, Mevr. S. 
Horenga en dhr. G.J. Doevendans, Dhr. W. v. Wanrooij, Dhr. A. Boer, Mevr. L. ten Dam, Dhr. H.v.d. 
Broek, Fam. Smeets, Dhr. W. Cobussen, Dhr. J. Bausch, Dhr. A. Doevendans en dhr. H. Vissers  
Verder zijn er geen ingekomen stukken. 

 
3. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering d.d. 13 november 2018.  

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

4. Jaarverslag 2018. 
 
Voorz. vraagt of er iemand behoefte heeft dat het wordt voorgelezen?   
Daarna vraagt hij of iemand hier iets over wil zeggen. 
Niemand heeft hierop een opmerking. 
 

5. Verslag afgevaardigde FTC. 
 
Dhr. Albert v. Asch zegt dat er na de ALV van het stamboek weinig nieuwe dingen op het programma 
van de FTC staan. Daarom is er na de hengstenkeuring nog maar een FTC-vergadering geweest.  
FTC heeft ook de hengstenkeuring geëvalueerd. Dhr. Schutte heeft een PowerPointpresentatie 
gemaakt over de voeten (smalle voeten) en de gevolgen hiervan op de beweging en over de 
karakters van onze hengsten. Naar aanleiding hiervan zal er een stukje worden geplaatst in de 
Shetland pony.  
Verder is er gediscussieerd over het wel of niet handhaven van de bovenbalk score op onze 
hengstenkeuring. Voorz. vraagt wie de bovenbalkscore geeft de jury of de inspecteur die de S-
opname doet? Er zijn soms formulieren waarop de score is doorgekrast en gewijzigd lijkt. Dhr.  J. v. 
Hemert denkt dat de voorzitter van de hengstenjury de score invult. Dhr. M. Broens betwijfelt dit. 
Voorz. zou dit graag weten en wil dit gaan vragen bij het overleg met het HB.  
Dhr. Broens zegt dat het ooit is afgeschaft en toen op verzoek van de leden weer is ingevoerd.  
Dhr. A.v. Asch zegt dat nu ooit een hengst die bij de primering hoog staat een lage bovenbalk 
meekrijgt en een hengst die lager geplaatst is een hogere score heeft, dat geeft wrijving. En er wordt 
eigenlijk niets gedaan met deze score.  
Verder wordt er in de FTC gekeken naar de keuringsreglementen. Deze zijn soms in moeilijke taal 
geschreven en moeilijk te begrijpen. Zij zullen kijken of dit makkelijker en duidelijker kan.   
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6a. Jaarrekening 2018. 
 
Penningmeester Dhr. A.v. Asch heeft de cijfers uitgewerkt en doet verslag. Het ledenaantal loopt nog 
steeds terug. Maar mensen die meerdere jaren niet betalen gaan we eruit halen. We hebben nu 123 
leden maar wanneer je naar de inkomsten kijkt zijn er maar 94 betaald. Dhr. Broens vindt dat dit 
beter gecontroleerd moet worden. Penningm. Antwoord dat mensen soms betalen voor 2 jaar 
tegelijk. Dus dit is niet helemaal een reëel beeld. Penningmeester en secretaris zullen de lijst 
nogmaals goed doornemen.  
Dhr. Geven zegt dat wanneer het leden aantal daalt en de kosten stijgen wij misschien de contributie 
moeten verhogen. Penningm. zegt dat zolang wij nog een behoorlijk bedrag op de bank hebben staan 
dit nog niet nodig lijkt.  
De rente is bijna niets meer. En het bedrag voor sponsoring geeft ook een vertekend beeld. In 2017 
was een rekening te laat binnen en deze viel over het jaar heen.    
  

6b. Verslag kascontrolecommissie.  
 
Dhr. Jansma zegt dat het allemaal keurig uit zag.  
Dhr. v.d. Broek was wegens ziekte helaas niet aanwezig. Reserve Dhr. J. v. Driel kon ook niet 
aanwezig zijn. Gelukkig was dhr. Broens bereid om dit samen met Dhr. Jansma te doen.  
 
 6c. Benoeming lid/leden kascontrolecommissie. 
 
Dhr. Jansma is aftredend. Dhr. J. v. Driel komt nu in de commissie samen met dhr. v.d. Broek.  
Dhr. M. Broens wil als reserve lid.    
 

7. Bestuursverkiezing. 
 
Dhr. Albert v. Asch en Dhr. Marcel Kruitbosch zijn beide herkiesbaar.  
Er zijn geen bezwaren gemaakt en geen tegenkandidaten binnen gekomen daarom zijn de beide 
herkozen. 
Dhr. Gerko Lanting is bereid gevonden om de vrijgekomen bestuursfunctie in te vullen. Ook hierop 
zijn geen bezwaren binnen gekomen en daarom is hij gekozen als bestuurslid.   
 

8. Verkiezing voorziter.  
 

Dhr. A. Steijvers doet het woord omdat Dhr. Kramp dit niet zelf wil doen. Door het aftreden van Dhr. 
J. Bausch als voorzitter heeft Dhr. Martin Kramp als vicevoorzitter zijn taken overgenomen. Bestuur 
heeft Martin gevraagd of hij de nieuwe voorzitter wilde worden. Ook hierop zijn geen bezwaren 
binnengekomen. Dhr. Martin Kramp wordt benoemd tot voorzitter.  
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9. Hengstenkeuring 2019/2020. 
 
Vooz. Vraagt of er iemand iets wil zeggen over de hengstenkeuring van afgelopen winter?  
Voorz. zelf vond alles goed geregeld. Het verliep goed en vlot. Van hem mag het volgend jaar weer zo 
geregeld worden.  
De na- en herkeuring in februari was wel erg laat en verwijderd van de Jonge hengstenkeuring.   
Dhr. M. Broens zegt dat de HK alsnog als agendapunt op de Alv komt. Er is een zaak geweest bij de 
commissie van Beroep en naar aanleiding hiervan zal hierover gesproken worden op de ALV.  
Dit jaar zal de hengstenkeuring verplaatst worden van 5 naar 4 december in verband met 
Sinterklaasviering. De grootste groep zal op zaterdag 7 december gekeurd worden. De Premiekeuring 
zal plaatsvinden op 11 Januari tegelijk met de Friese paarden. We kunnen helaas niet eerder terecht 
in Mariënheem. De na- en herkeuring zal 10 Januari ’s middags zijn, dan kan de hal ’s ochtends 
worden opgebouwd.  
Dhr. A. Steijvers vraagt waar besloten is dat de grootste groep altijd op zaterdag is? Voorz. zegt dat 
de organisatie com. Dit besloten heeft. Dhr. Steijvers zegt dat nu steeds dezelfde groep mensen een 
verlofdag moet opnemen. Voorz. zegt dat de commissie denkt dat er voor deze groep ook minder 
belangstelling is. Dhr. Steijvers zegt dat ze dit nu gaan creëren. Dhr. Geven zegt dat mensen het dan 
ook niet meer de moeite vinden om er een vrije dag voor te nemen.  En je haalt de kopers weg. 
Voorz. zal dit meenemen naar de organisatie commissie. Dhr. Broens zegt dat we nu ook nog een dag 
eerder gaan keuren en dan nog minder publiek gaan krijgen omdat de buitenlanders dan nog een dag 
extra in Nederland moeten zijn. Dhr. Broens wil toch elk jaar wisselen van groep. Zo was het eerst 
ook afgesproken. Ze gaan nu voorbij aan de belangen van de mini- en kleine maat fokkers. 
Bestuur zal dit ook aankaarten bij het overleg met het HB. 
Dhr. Keijnemans vraagt of er geen alternatieve locatie is waar we wel terecht kunnen op 4 januari. 
Voorz. denkt dat er onlangs een nieuw contract is afgesloten met de Manege in Mariënheem. Dus 
een andere locatie is niet aan de orde.   
Dhr. A.v. Asch vindt dat de muziek bij de ereronde best een beetje enthousiaster mag. Een beetje 
meer show, muziek iets harder. Voorz. zal dit meenemen naar de organisatie commissie.  
Voorz. vindt het leuk om een hengst met beste draf te kiezen maar vraagt zich af wat de 
toegevoegde waarde is om een nummer 2 en 3 te kiezen? 
 

10. Bespreking agenda ledenvergadering NSPS d.d. 4 mei 2019. 
 

Voorz. vraagt of er iemand iets wil zeggen over de agenda voor de ALV. Helaas heeft hij zelf de 
shetlander vergeten en is de agenda niet voorhanden. Sec. zoekt op internet maar daar is de agenda 
niet te vinden.  

 
11. Rondvraag en Sluiting. 

 
Dhr. J. v. Hemert had verwacht dat er in de shetlander een kort woordje zou staan van de nieuwe 
voorzitter om zichzelf een beetje voor te stellen maar dit was niet zo.  
Verder zijn er geen punten voor de rondvraag.  
Voorzitter bedankt iedereen voor de komst en wenst iedereen wel thuis.   


