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Onderwerp: 
Evaluatie ONCK 2019: 
 
Het ONCK 2019 werd georganiseerd volgens een volkomen nieuwe formule. Niet alleen de KNHS 
wedstrijd maar ook onderdelen die voor een bredere groep Connemara liefhebbers aantrekkelijk 
waren. Onderdelen voor jonge kinderen, buitenritten en een aantal leerzame clinics. Verder was het 
mogelijk er een complete mini vakantie van te maken doordat de, vlakbij de wedstrijdlocatie gelegen 
camping Boszicht, dit weekend gereserveerd was voor de Connemara’s. 
Uiteraard zijn we benieuwd hoe een en ander door de deelnemers ervaren is vandaar dat we hen 
gevraagd hebben een evaluatieformulier in te vullen. 
 
Hieronder een kort verslag over de resultaten van deze evaluatie. 
 
Accommodatie de Spreng : 
 
Positief: Een goede en complete locatie in een mooie omgeving, goed bereikbaar en gezellig 
personeel. Mooie ruime parkeergelegenheid en kantine. Fijne binnenbakken en prima ring buiten 
met zandbodem. Fijn dat alles dicht bij elkaar was. 
 
Negatief: Op de camping achter de Spreng was een voetbalkamp. Dit was storend. Bodem in de 
buitenbak is niet fijn, er lagen stenen en hij was stoffig. Bodem binnen losrijbaan niet fijn. Het terrein 
tussen de bakken zou wat meer “aangekleed” moeten worden. Catering van de Spreng kon beter. 
 
Camping Boszicht: 
 
Positief: Heerlijke plek voor ons en onze pony’s, alles super geregeld voor de paarden. Fijne sfeer, 
prettige leiding, alles was mogelijk. Fijne bedden. Goede prijs/kwaliteit verhouding. Lekker dicht bij 
wedstrijdlocatie. 
 
Negatief: geen 
 
Het weekend in zijn geheel: 
 
Positief: Gezellig, goed georganiseerd, heerlijk weekend gehad , veel mooie ervaringen, genoten! Erg 
leuk, gezellige sfeer fijn dat er ook bosritten waren en dat het twee dagen was. Uiteindelijk een leuk 
weekend, was wat sceptisch. Super weekend, compliment voor de organisatie. 
 
Negatief: Aanvankelijk weinig sfeer werd later veel beter, jammer dat niet iedereen er 2 dagen was, 
We misten soms het gevoel van “samen” Bij sommige onderdelen te weinig publiek. Organisatie was 
niet zoals gewend aan alles had je het gevoel dat er ingehouden werd.  
In de evaluatie werd gevraagd sterren( 1 t/m 5) te geven aan de diverse activiteiten waaraan 
deelgenomen kon worden. De meeste onderdelen kregen een ruime voldoende ( tussen de 4 en 5 
sterren ) met uitzondering van de Spreng die 3,9 sterren kreeg. De F proef en springen t/m 12 jaar 
kregen een onvoldoende met als verklaring dat deze beoordeling gegeven werd omdat deze 
onderdelen niet uitgevoerd konden worden aan een touw.  
 
Absolute toppers waren camping Boszicht, het obstakelparcours en de buitenritten! 



Er werden verder veel zeer bruikbare tips gegeven om het weekend volgend jaar verder te 
verbeteren! 
Iedereen die de evaluatie heeft ingevuld heel hartelijk bedankt voor deze terugkoppeling en het 
meedenken. We gaan ons best doen er volgend jaar met jullie opmerkingen en tips weer een mooi 
evenement van te maken! 
 
Onderwerp: 
Vertrek stamboeksecretaris: 
 
De stamboekadministratie van het Connemara Pony Stamboek is ondergebracht bij de Koninklijke 
Vereniging Trekpaard en Haflingers (KVTH).  Harry van Rossum, de stamboeksecretaris van deze 
vereniging functioneerde als secretaris /penningmeester binnen het bestuur van het Connemara 
Pony Stamboek. Per 1 juli 2019 is Harry van Rossum echter niet meer in dienst van het KVTH. Wij 
hopen dat er snel een opvolger voor Harry wordt gevonden die de functie binnen het Connemara 
Stamboek van hem kan overnemen.  
 
 
Onderwerp: 
Amnestie regeling: 
 
Wij maken u attent op het aflopen van de amnestie regeling. Informatie hierover vindt u op de 
uitnodiging voor de merriekeuring. 
 
 
Onderwerp: 
Communicatie lijnen binnen het stamboek 
 
In toenemende mate zien wij op facebook berichtjes die een wat provocerend of insinuerend 
karakter hebben richting het bestuur/stamboek. Behalve dat wij toon en inhoud van deze berichten 
vaak uitermate onplezierig vinden zijn wij van mening dat facebook geen geschikt medium is om over 
problemen met het bestuur, het stamboek,  over stamboekzaken of evenementen te communiceren.  
Wij zullen als bestuur dus ook niet reageren op deze berichten. 
 
Communicatie met de leden hebben wij zeer hoog in het vaandel maar dan uitsluitend rechtstreeks 
via mail, app of telefoon of  desgewenst persoonlijk tijdens een bestuursvergadering. Zolang de 
normale fatsoensregels in acht worden genomen is er voor wat betreft directe communicatie veel 
mogelijk. 
 
Het bestuur wordt op dit moment  gevormd door een kleine groep bestuursleden. Vanuit het  
enthousiasme voor de Connemara en een gevoel van verantwoordelijkheid voor het stamboek  
verrichten we als een hecht en een inmiddels goed op elkaar ingespeeld  team 
bestuurswerkzaamheden en organiseren we evenementen. Dit allemaal als vrijwilligers, met de 
ambitie de bestuurswerkzaamheden zo goed en zorgvuldig mogelijk te doen. Dit doen we 
nadrukkelijk zolang we het léuk vinden om dit te doen én het gevoel hebben voldoende steun en 
draagvlak te hebben. Valt dit weg, dan staat het een ieder vrij om de verantwoordelijkheden volgens 
de daarvoor geldende procedures van ons over te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur   
 
 
 



 
 
 


