Notulen Algemene Ledenvergadering bond van Hengstenhouders d.d. 11 April 2022 te Heteren.
Er zijn 14 leden aanwezig.
1. Opening door de vicevoorzitter.
Voorz. heet iedereen van harte welkom. Helaas is het ruim 2 jaar niet gelukt om een alv te
organiseren. Het bestuur heeft in de tussentijd niet stil gezeten. En hebben geprobeerd om de boel
draaiende te houden. Fijn dat er nu weer mensen aanwezig kunnen zijn.
2. Ingekomen stukken/mededelingen.
Er is een bericht van verhindering ontvangen van: dhr. J. Aarts, dhr. E. Esschendal, dhr. R.
Molenkamp, dhr. A. Boer, dhr. T. Ensink, dhr. L. Rijntjes, dhr. v. Beek, dhr. J.Jansma, dhr. W.v.
Wanrooij en dhr. G. Lanting.
Er is een brief binnen gekomen van dhr. Jos Aarts over de s-opname. Voorzitter leest deze brief voor.
Deze gaat over pony’s die veterinair niet goed zijn en dus in het C-boek komen. Maar deze tellen niet
mee tellen voor de index van de hengst.
Er volgt een discussie over. Een C opname heeft inderdaad geen invloed op de index. Maar er is wel
een regel dat wanneer dit regelmatig voorkomt dat het gepubliceerd gaat worden. Dit is in het
verleden wel eens gebeurd. We zullen hem antwoorden dat hij dit punt beter kan inbrengen bij de
FTC.
3. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering d.d. 13 november 2019.
Voorzitter vraagt per bladzijde of er opmerkingen zijn? Deze vergadering is natuurlijk erg lang
geleden en dan moeten we allemaal wel een erg goed geheugen hebben.
Er zijn geen opmerkingen, notulen zijn hierbij goedgekeurd. Voorz. bedankt secr. voor haar werk.
4. Jaarverslag 2020-2021.
Dhr. v.d. Broek begrijpt uit het jaarverslag dat er overleg is geweest met het bestuur van NSPS.
Hierbij is gesproken over de hengstenkeuring. Hij vraagt of hierbij niet is gesproken over een B
hengst die is gepromoveerd. Voorz. geeft aan dat dit later bij hengstenkeuring 2022 zal worden
besproken.
5. Verslag afgevaardigde FTC.
Dhr. Albert v. Asch zegt dat door corona ook in de FTC natuurlijk niet heel veel overleg is geweest.
Afgelopen jaar is er o.a. gesproken over het sperma onderzoek. Dhr. Stout is langs geweest om uitleg
te geven. In het huidige sperma onderzoek wordt niet gekeken naar het bevruchtend vermogen van
hengsten. Bij de friezen wordt hier nu wel onderzoek naar gedaan maar dit is een heel duur
onderzoek. Dit is voor de shetlander niet te doen. Hij gaf aan dat we met ons sperma onderzoek in
huidige vorm wel op de goede weg zijn. Dhr. Kloosterman vraagt of dhr. Stout van de faculteit
Utrecht was? Dhr. V. Asch bevestigt dit.
De FTC is nu op zoek geweest naar nieuwe mensen. Op de site staat inmiddels dat dhr. v.d. Camp en
Dhr. Arts zullen worden voorgesteld.
Dhr.v.d. Broek zegt dat op de lar al door mensen is gesproken over naar Wolvega te gaan voor
sperma onderzoek.
Hij spreekt zijn zorgen uit dat het dit jaar weer gerommel wordt.
Dhr Broens zegt dat hij toch hoopt dat het nu duidelijk is wat de regeltjes zijn.
Dhr. Broens vraagt of het kan dat er verschillende uitslagen komen van hetzelfde preparaat.
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Er is in het verleden een proef gedaan en hieruit bleek een kleine marge te zijn.
Er is door de CvB (Commissie van beroep) duidelijk gezegd dat er fouten zijn gemaakt. We gaan ervan
uit dat het niet nog een keer zal gebeuren.
Dhr broens zegt ze kunnen 4 keer springen en als het dan nog niet goed is moeten we dan nog aan de
gang blijven.
Verder is de FTC met het beleidsplan bezig geweest dit zal later gepubliceerd worden. En verder zijn
er nog een paar mensen die een brief gestuurd hebben, waarop de FTC dan geantwoord heeft.
Dhr. V.d. Broek vraagt of het bestuur geen advies heeft gevraagd omtrent de buitenlandse hengsten.
Dhr. V. Asch zegt dat ze hierover wel advies hebben gevraagd maar de uitkomst hierover is nog niet
gepubliceerd. Dhr. Broens zegt dat dit eigenlijk toch niet bij de FTC thuis hoort.
Dhr. V. Asch zegt ook dat dit niet door de FTC geregeld kan worden.
Dhr. Bausch zegt dat dit illegale hengsten zijn en dat deze niet mogen dekken in Nederland.
Hierover volgt een discussie. Voorz. zegt dat dit vraagstuk thuis hoort in het ISPC overleg.
Zweden gooit de deur dicht en in Engeland is de Brexit. Dit kan ons stamboek eigenlijk niet oplossen.
Het is in Nederland tot nu toe opgelost, maar nu is het ter sprake gebracht en is er een probleem.
Dhr. V.d. Broek zegt dat het te lang duurt voordat het HB een besluit neemt.
Voorz zegt dat het betreffende land zelf de regels niet volgt en daar kan het NSPS niks aan doen.
Het NSPS kan hier geen oplossing voor maken.
Nu is het bekend bij iedereen dus wanneer je een hengst vanuit zweden hier wil laten dekken weet je
dat je geen internationale dekbewijzen krijgt.
Dhr. Broens zegt dat hij het bestuur al gewaarschuwd heeft dat ze wel de regels moeten volgen.
Dhr. Bausch zegt dat hij vorig jaar heeft gecorrespondeerd met dhr. R.v.Raak (die toen het
betreffende bestuurslid was) over een Oostenrijkse pony met een Nederland paspoort. Hij heeft dit
nagezocht en vraagt zich af hoe het kan dat er 63 pony’s in Oostenrijk zijn met Nederlandse papieren.
Volgens dhr. V. Raak heeft het stamboek zich opengesteld voor buitenlanders waar geen stamboek
is. Maar in Oostenrijk zijn zelfs 2 stamboeken.
Dhr. Broens zegt dat hij dit naar het bestuur moet sturen. Dhr. Bausch vond het een vreemde gang
van zaken. Hier moet een oplossing voor komen.
6a. Jaarrekening 2019-2020-2021.
Penningmeester Dhr. A.v. Asch heeft de cijfers uitgewerkt en doet verslag. Er is in 2020 heel weinig
contributie betaald. Er is in 2020 natuurlijk ook weinig gebeurd. Penningmeester wil hier niet meer
achteraan gaan. Penningm. zegt dat het voor de bond eigenlijk niet te doen is om de tekst die in de
catalogus voor de hengstenkeuring staat te betalen als advertentie. Aanwezige leden vinden het te
gek dat hiervoor betaald moet worden. Bestuur wil dit aankaarten bij het overleg met het HB. Bond
is een verlengstuk van het stamboek dit zou gratis moeten.
Contributie is maar 10 euro.
6b. Verslag kascontrolecommissie.
Dhr. V.d. Broek en dhr. V. Driel geven aan dat alles in orde is.
6c. Benoeming lid/leden kascontrolecommissie.
Dhr. V.d. Broek is aftredend. Voorz. Bedankt dhr. V.d. Broek.
Dhr. M. Broens komt nu in de commissie samen met dhr. V. Driel.
Dhr. J. Bausch wil als reserve lid.
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7. Bestuursverkiezing.
Dhr. Albert v. Asch en Dhr. Marcel Kruitbosch zijn beide herkiesbaar.
Dhr. V. Asch heeft aangegeven dat hij wil stoppen maar we hebben hem gevraagd om nog een jaar te
blijven. In het komende jaar zullen we actief zoeken naar een geschikte nieuw bestuurslid.
Er zijn geen bezwaren gemaakt en geen tegenkandidaten binnen gekomen daarom zijn de beide
herkozen.

8. Hengstenkeuring 2019/2020/2021/2022/2023.
Voorz. zegt dat de keuringen afgelopen jaren anders zijn geweest dan vorige jaren. Voorzit. zit in de
commissie organisatie hengstenkeuring. Het was allemaal moeilijk om het georganiseerd te krijgen
maar uiteindelijk zijn de keuringen goed verlopen.
De aanwezigen leden maken complimenten voor de goed georganiseerde keuringen.
Dhr. V.d. Broek snapt niet hoe het kan dat er een hengst gepromoveerd is naar een A licentie en
alleen maar een veulenpremie heeft.
Dhr. Bausch zegt dat hij de regels met 2 man heeft doorgespit maar het is nergens terug te vinden in
de regelementen.
Nu heeft een hengst alleen maar de 1e fase doorlopen en wordt gelijk gepromoveerd naar A hengst.
Alleen in de notulen is er ergens iets over terug te vinden. Het is afgesproken maar niet in de
regelementen verwerkt.
De regelementen zullen dus nog aangepast moeten worden.
Dhr. Bausch vraagt waarom het hb niet de uitspraak van de cvb heeft opgevolgd. De cvb heeft gezegd
dat de bond van hh in het gelijk is gesteld. De voorzitter van de Cvb heeft gezegd dat ze de beslissing
om de hengsten goed te keuren niet terug kunnen draaien. Het HB heeft een fout gemaakt en daar
kunnen we de betrokken hengstenhouders niet voor straffen. Het was ook niet de intentie van de
bond van hh om de hengstenhouders te benadelen.
Dhr v.d. Broek zegt dat het op de ALV wel goed uitgelegd zal moeten worden.
Voorzit zegt dat wij al in een vroeg stadium bij het hb hebben aangegeven dat het niet volgens de
regels ging.
Dhr. V.d. Berg vraagt welke punten de hengsten die vorig jaar zijn afgevallen bij sperma onderzoek.
Deze hengsten hebben pech gehad omdat ze niet geprimeerd zijn en krijgen dus niet de punten.
Dhr. V. Asch heeft het positief ervaren dat de hengsten in blokken bij de veterinair konden worden
aangeboden. Binnen de organisatie zijn er plannen om de voorselectie in de komende jaren op
dezelfde manier te gaan doen als vorig jaar. Dus in blokken per aanbieder. De dagen keuren tot 19.00
uur of zo is niet te doen. Dit betekent wel dat wanneer het niet in 2 dagen kan je dus weer terug
moet met je hengsten een paar dagen later. Toon is voor om alles in een dag af te werken.
Martin zegt dat toen de kleine en mini uit elkaar werden getrokken was er heel veel commentaar.
Streamen kost wel bezoekers. Hierover moeten ze wel nadenken. Het eerste jaar waren er heel veel
kijkers. Het afgelopen jaar was dat een stuk minder. Voor. Denkt dat de live stream niet meer weg te
denken is.
Er heeft een lid gebeld naar de secretaris, Hij zegt dat alle hengsten met een pijpomvang van 11 cm
werden afgekeurd behalve 1 hengst. Er wordt kort over gedisscussieerd. Het is niet vast te stellen of
deze hengsten ook om deze reden zijn afgekeurd. Je kunt dit denken maar dit is niet aan te tonen
tenzij dit door jury of veterinair is aangegeven.
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10. Bespreking agenda ledenvergadering NSPS d.d. 30 april 2022.
Voorz. Neemt de agenda door.
Hengsten die def goedgekeurd worden hoeven niet meer te verschijnen.
Primering bij promotie naar A is reeds al eerder besproken.
Verkiezing jury leden
Verkiezing FTC. Dhr. Broens vraagt hoe deze mensen hiervoor geselecteerd zijn. Albert antwoord dat
deze zelf gesoliciteerd hebben.
Stamboekveterinair. Dhr. Kloosterman vraagt of Mevr Visser wel capabel is? Hij hoort dat er best wel
wat discussies zijn op stamboekopnames. Sommige nieuwe dierenartsen zijn nogal kritisch.
Dhr. Broens vraagt waarom je bij een pony die niet opgenomen is je het score formulier niet mee
krijgt? Secretarissen mogen deze niet mee geven.
11. Rondvraag en Sluiting.
Toon vraagt of er nog gesproken over de hengstenkeuring om de 3 jarige op vrijdag te laten komen.
Leden zijn hier geen voorstander van. Dit willen wij niet. De nieuwe jaargang moet juist op zaterdag.
Dhr. Kloosterman is pas een half jaar lid. Hij wist niet eens dat de bond van hengstenhouders een
website hebben. Hij heeft deze eens opgezocht en zag dat deze niet up-to-date was. Voorzit zegt dat
dit klopt. Er zal aan gewerkt worden. Er zijn verder geen punten voor de rondvraag.
Voorzitter bedankt iedereen voor de komst en wenst iedereen wel thuis.
Gebruikte afkortingen:
Voorz. = voorzitter
ALV = Algemene ledenvergadering
FTC = Fok technische commissie
CVB = Commissie van beroep
LAR = Leden advies raad
HB = Hoofdbestuur
NSPS = Nederlands Shetland Pony Stamboek
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