
AGENDA  

Let op: de agenda punten worden voor een groot deel  schriftelijk behandeld in de overige 
documenten in dit Portal. Ten tijde van de livestream in de ALV wordt er nog maar beperkt op de 
inhoud ingegaan! 

 

1. Opening 

2. Notulen van de algemene vergadering van 4 april 2019/ aangepast.    ( zie documenten) 

3. Ingekomen stukken         ( zie documenten) 

4. Mededelingen vanuit het bestuur       ( zie documenten) 

5. Fokprogramma         ( zie documenten) 

6. Evaluatie keuringen   (Mogelijkheid voor de leden om tijdens ALV per chat te reageren. ) 

Evaluatie CK 2019 en HK 2020. 

Centrale Keuring 19 september 2020. 

7. Voorstellen nieuwe secretaris en penningmeester, verhelderen taken en verantwoordelijkheden. 

8 . Aanbieding jaarverslagen  

a. jaarverslag van de secretaris        ( zie documenten) 
b. jaarverslag van de voorzitter      ( zie documenten) 

9. Aanbieding resultatenrekening over 2019 en de balans per 31 december 2019 ( zie documenten) 

10. Verslag Kascommissie    ( tijdens de vergadering via livestream dan wel chat.) 

11. Aanbieding begroting van ontvangsten en uitgaven over 2020    (zie documenten) 

12 . Benoeming Kascommissie voor het boekjaar 2020:   ( Graag tijdens ALV in chat reageren chat !) 

13.  Aanpassing tarieven. 

14. Benoeming van juryleden 

Vacature als jurylid ontstaan door periodieke aftreding van Mw. D. Heijndijk-Koelewijn. 

(herkiesbaar) 

Vacature als plaatsvervangend jurylid ontstaan door periodieke aftreding van Mw. P.M.J. de 
Wijs (herkiesbaar) 

15. Bestuursverkiezing. 

 Aftredend en herkiesbaar: mw. R. Groen. 

Aftredend en herkiesbaar: mw. L. Fransen. 

Aftredend en niet herkiesbaar: mw. B. Smits. 

Voordracht voor het vervullen van deze vacature vanuit het bestuur: mw. N. van der Horst. 



16..Rondvraag. 

17..Sluiting. 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING NEDERLANDS 

CONNEMARA PONY STAMBOEK GEHOUDEN OP 4 APRIL 2019 OM 20.00 UUR IN LUNTEREN. 
 

1. Opening 
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.  
Er zijn 15 leden (incl. bestuur) aanwezig.  
I. Meijlink, M. Hofmans, F. Dam en B. Beltman zijn afwezig.  
 
De opkomst is positief groot en de nieuwe leden worden welkom geheten. 
 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 3 mei 2018 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden onder dankzegging aan de notulist vastgesteld. 
 

3. Eventueel aan te vullen agendapunten 
-  

4. Ingekomen stukken 
J. Broers vraagt het preferentschap aan voor Future van de Kiboets. Future is moeder van een stermerrie en 
twee goedgekeurde dekhengsten. Dit zijn echter alle drie kruislingen die geregistreerd zijn bij het NRPS en 
voldoen dus niet aan de regel dat de nakomelingen in klasse 1 of 2 opgenomen moeten zijn.   
Gezien de bijzondere prestaties als fokmerrie gaat de vergadering akkoord met het toekennen van een ere 
preferentschap.  
 
 

5. Aanbieding jaarverslagen  
a. jaarverslag van de secretaris 

 
De secretaris licht het onderstaande jaarverslag toe van 2018. Het ledenaantal is 134 ipv 138.  
 
BESTUUR 
De samenstelling van het Bestuur onderging geen wijzigingen. 
Zoals steeds werden er verschillende bijeenkomsten van dit college in de loop van het jaar gehouden ter 
bespreking van diverse organisatorische en foktechnische zaken betreffende de vereniging. 
 
Hengstenkeuring 
De 3-jarige hengst Rory Tic Tac van mw. I. Meijlink te Rosmalen werd goedgekeurd in klasse 1.  
Kampioen van 2018 werd Otto van Strijthagen. Otto werd tevens als eerste geplaatst in de rubriek 10 jaar en 
oudere hengsten. In rubriek 1, 3 tot 5 jarige hengsten werd Rory Tic Tac als eerste geplaatst.  
 
Centrale Keuring 
Tijdens  de Centrale Keuring, die op 25 augustus gehouden werd te Heteren, werden de volgende premies 
behaald: 
 
2 hengstveulens: 2x 1e premie 
5 merrieveulens: 5x 1e premie. 
0 enters 
2 twenters: 2x 1e premie 
3 driejarige merries: 2x 1e premie, 1x 2e premie 
7 vier t/m zesjarige merries: 5x 1e premie, 2x 2e premie 
6 zeven t/m negenjarige merries: 6x 1e premie 
Ruinen: 1x 1e premie 
 
9 Connemara’s werden in het stamboek opgenomen, waarvan er 9 in klasse 1 geregistreerd werden.  
2 stermerries werden geplaatst. 
Beste veulen werd het merrieveulen Minouk van de Haar van F. Dam uit Westerhaar. 
Jeugdkampioen werd Aukje van de Haar van F. Dam uit Westerhaar. 
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Kampioene merries werd Olijfje van de Leliaard van I. Kooij uit Erichem.  
Charisse de Wolff werd met Goodlands Jenny 1e bij de bestgaande rijpony dressuur 
Laura Simonides werd met Blue Moon van het Montferland  1e bij de bestgaande rijpony springen 
 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
De PR-stand van het stamboek is op diverse evenementen aanwezig geweest ter promotie van de Connemara 
 
RESULTATEN 
 
       Jaartal        Leden Donateurs   Opname S          Veulens  

       H             M 
Dekkingen 

2018 138 
(incl. 5 gratis) 

1 9? 9 8 10 

2017 147 
(incl. 4 gratis) 

1 7 10 4 15 

 
PREDICATEN 
De merries Van de Arenbosch Formidable van G. v. Banning te Heythuysen, Quinty van de Leliaard van  
I. Kooij te Erichem, Sky Marian van S.J.B. Boks-Bot te Duiven, Lochan Carol van M. Hoffmans te Apeldoorn  
werden Ster verklaard.  
 

b. Aanbieding jaarverslag van de voorzitter 
 
Het bestuur kijkt terug op een jaar met een aantal waardevolle activiteiten. Naast de Connemara Competitie 
die haar finale had op het ONCK en de hengstenkeuring en de  Centrale keuring, werd er in 2018 een Fokkerij 
middag gehouden, waar er informatie is gegeven over nieuwe EU regels en er uitgebreid gesproken is over de 
noodzaak van internationale uitwisseling/ samenwerking. Uitvloeisel van deze fokkerij middag was 
vervolgens de excursie van een groep van Nederlandse fokkers/ stamboek leden naar stoeterij Skaergarden in 
Denemarken, die een internationaal “breeders weekend” organiseerden.  . 
 

6. Resultatenrekening en balans van het boekjaar 2018 
De secretaris licht de resultatenrekening toe, welke voorafgaand aan de vergadering is uitgereikt aan alle 
aanwezigen. Vergadering is akkoord met de resultatenrekening. 
 

7. Verslag Kascommissie 
R. de Jong doet namens de kascommissie verslag. De kascommissie bestond uit R. de Jong en M. de Roos. De 
vergadering gaat akkoord met decharge.  
 

8. Aanbieding begroting van ontvangsten en uitgaven over 2019 
De secretaris licht de begroting voor 2019 toe.  De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2019. 
 

9. Benoeming kascommissie voor het boekjaar 2019 
Mw. Roos en Mw. De Jong  blijven kascommissie.  
 

10. Benoeming van juryleden 
a. De vergadering gaat per acclamatie akkoord met de herbenoeming van J.C. de Jong.  
b. De vergadering gaat per acclamatie akkoord met de herbenoeming van Y. Noordkamp-Peeters,   

 
11. Terugblik contacten Dartmoor Stamboek  

Beide besturen zijn positief over de gezamenlijke merriekeuring. De verdeling van de jury is een 
aandachtspunt omdat deze bij beide stamboeken veelal gelijk zijn. Samenwerking blijft belangrijk, het 
is voor kleinere stamboeken steeds moeilijker om bestaansrecht op de lange termijn te behouden. J. 
Broers stelt voor om wellicht ook een rubriek voor DPS uit te schrijven tijdens het ONCK. Voorzitter 
zegt dat dit goed zou zijn, ook om de kosten te drukken. 2018 had voor het eerst een negatief resultaat 
vanwege de hoge kosten vanuit de KNHS/Ermelo. Vandaar de keuze voor de goedkopere locatie..  
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12.  Stand van zaken automatisering (door Harry van Rossum)Voor wat betreft de 

automatisering zijn er weinig vorderingen.  Er moet uitgezocht worden of alle paardgegevens online 
mogen staan voor alle leden  
.  
In verband met de AVG mogen er geen eigenaars- en/of fokkers gegevens openbaar gemaakt worden.  
Bij inschrijving van een keuring moet opgenomen worden dat men akkoord gaat met vermelding van 
gegevens in de catalogus, ect. 
 
 

13. Keuringen 
a. Evaluatie CK 2018 en hengstenkeuring 2019  

 
De merriekeuring is goed verlopen, hierover zijn geen opmerkingen.  
 
Met betrekking tot de hengstenkeuring meld J. Broers dat hij positief is over het gebruik van twee rijbanen en 
de goede locatie. De vergadering is het hier mee eens. M. Ausems geeft aan dat er enige discussie was over de 
uitslag van de kampioenskeuring, waarbij de voorkeur uitging naar de sportpony en niet naar de hengst die  
meer rastypisch was. De voorzitter meldt dat het fokbeleid ongewijzigd is gebleven: Het fokken van een 
Connemara Pony die goed kan presteren. Een en ander conform het Ierse  reglement en hetgeen is 
uitgesproken door de fokkers op meerdere fokkerij bijeenkomsten.  De opmerking van een jurylid dat de 
sportpony het beeld van de toekomst is, was op dat moment onhandig en is bij de discussie achteraf uit zijn 
verband getrokken,. De uniformiteit binnen het jurycorps is daarbij altijd een aandachtspunt. De voorzitter 
spreekt daarbij uit dat ze het lastig vindt dat het fokbeleid in twijfel wordt getrokken, daar waar steeds de 
samenwerking en overleg met de fokkers gezocht wordt.  
 
 
 
 
M. Ausems geeft aan de voorkeur te hebben voor rastype boven de beweging. J. de Jong stelt voor om meer 
onderdelen mee te nemen tijdens de keuring, zoals bloed spreiding.  
S. de Vries gaf aan al na de workshop met een raar gevoel naar huis te gaan, met het idee dat het fokbeleid 
geheel richting de NRPS/KWPN gaat.  Er zou vooraf communiceerd zijn dat de workshop zou gaan over de 
bruikbaarheid van Connemara Pony's en het onderwerp was niet het fokbeleid.  
M. Ausems vraagt waarom de hengst van F. Dam in klasse 2 gekeurd is. De voorzitter antwoordt hierop dat de 
klassering en waardering van de hengsten tussen de jury en de eigenaar blijft.  
Men vindt het jammer dat enkele hengsten niet meer op de keuring komen.  
S. de Vries vraagt naar de afmetingen van de hengsten,en krijgt daar antwoord op. Voorzitter geeft aan dat het 
de bedoeling is dat deze informatie op de website komt. voorzitter geeft aan dat deze op de website komen, 
maar wellicht ook voortaan door de speaker omgeroepen kunnen worden. S. de Vries vraagt of de 
beoordelingen van de jury ook openbaar gemaakt worden. De voorzitter zegt dat eigenaren hier in het 
verleden nogal commentaar op gehad hebben en dat dit daarom achterwege blijft tegenwoordig. I Kooij vindt 
dit jammer omdat toelichting voor de bezoekers wel positief zou zijn. Voorzitter zegt dat men beleefd en 
chique wil blijven naar beide partijen.  
Een aandachtspunt voor de keuringen is dat bij een import pony de afstamming en registratie in orde moet 
zijn. 
 

b. Centrale keuring 01 september 2019 
De merriekeuring vindt plaats op 1 september en er ligt een verzoek om de hengstenkeuring in het najaar te 
houden. J. Broers is positief over de hengstenkeuring in het najaar, maar dan moeten de hengsten wel 
minimaal 3 jaar (3.5jaar) zijn. Dit in het kader van het welzijn, maar ook is dit beter voor de ontwikkeling van 
de pony’s. M. Ausems geeft aan dat de hengstenkeuring voorheen in het voorjaar gehouden werd in verband 
met de spreiding over het jaar. Er zijn verschillende gedachten, vooralsnog vinden er geen wijzigingen plaats. 
De merriekeuring wordt samen met DPS gehouden, vergadering is akkoord.  
I. Kooij hoopt dat de hengstenkeuring niet op de laatste zondag van maart georganiseerd wordt. 
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14. Bestuursverkiezing. 

Vergadering gaat per acclamatie akkoord met de herbenoeming van I. Knook en E. Koppenol. 
 

15. Mededelingen vanuit het bestuur, o.a. terugkoppeling RVO m.b.t. ingediend fokkerij plan 
De voorzitter geeft aan dat er nog geen reactie is ontvangen van het RVO. 

 
 
 
 

16. Rondvraag 
Brigitte Smits kan de bestuurstaken om privéredenen niet meer invullen.  
 
M. Ausems vraagt wat het foktechnische reglement inhoudelijk is. Na enig overleg wat er hier al dan niet 
mag, wordt toegezegd dat de voorzitter  een korte publicatie zal  doen over het fokreglement en de stand van 
zaken. 
S. de Vries zegt dat de statuten en reglementen op de website niet actueel zijn. De voorzitter geeft aan dat er 
enkele aanpassingen nog verwerkt moeten worden en e.e.a. voorzien moet worden van een datum.  
S. de Vries vraagt wie er welkom is tijdens de fokkersdag. Alle CPS leden zijn welkom, aldus de voorzitter. 
Vervolgens vraagt S. de Vries of het mogelijk is om foto’s van veulentjes op de website te plaatsen. Mw 
Beltman plaatst deze af en toe op Facebook, als ze ze aangeleverd krijgt van de fokker. De voorzitter geeft aan 
dat het werk dat dit met zich meebrengt het grootste probleem is, en je bent afhankelijk van welke foto’s er 
worden aangeleverd. 
 
I. Kooij geeft aan dat het goed zou zijn om hengsten, of ze nu in klasse 1 of 2 ingedeeld worden, wel te blijven 
primeren. Dit omdat verschil in premie van belang is voor eventuele predicaten van de ouders van de 
hengsten. Ook zou een hengst die in klasse 2 is ingedeeld vanwege zijn stokmaat wel qua type/beweging een 
1e premie waard kunnen zijn.. Dit moet besproken worden  tijdens de jurybijeenkomst. De vergadering gaat 
hiermee akkoord.  
 

17. Sluiting 
Voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar komst. 



- Kandidaatsstelling Mw. I. Meijlink 
- Kandidaatsstelling Mw. G. Bannink 
- Kandidaatsstelling Mw. P. van Vliet 
- Kandidaatsstelling Mw. S. de Vries 

Geen van de kandidaten had voldoende handtekeningen om als tegenkandidaat te kunnen fungeren 



Mededelingen Vanuit het bestuur 

HWSD uitslagen in paspoort. 

Het bestuur van de ICCPS ( the International Committee of Connemara Pony Societies) doet op dit 
moment onderzoek naar de beste manier waarop HWSD uitslagen vermeld kunnen worden in de 
papieren die bij de pony’s horen. In Nederland wordt dat op dit moment in  de stamboekpapieren 
gedaan. De ICCPS zou graag de uitslagen in het paspoort willen zien. Na overleg met het 
stamboekbureau bleek dat zij in principe bereid zijn dit te doen. Verdere stappen hierin zullen 
worden ondernomen wanneer hierover internationaal besluiten genomen zijn. 

 

Statuten en huishoudelijk reglement 

Statuten en huishoudelijk reglement zijn voorgelegd aan een jurist. Hier hoeft juridisch gezien niet 
direct wat aan veranderd te worden.  Het aanpassen van statuten is daarbij een kostbare zaak, en 
vraagt ook 2 ALV’s, waarbij er gestemd moet worden over de wijzigingen en er steeds een 2/3de 
meerderheid moet zijn. 

De huishoudelijke reglementen kunnen, mits niet strijdig met de statuten, makkelijker aangepast 
worden.  Op de ALV van 2021 wil het bestuur, na het inwinnen van juridisch advies, komen met 
voorstellen tot een eventuele aanpassing van deze documenten. 

Communicatie. 

De vereniging prijst zich gelukkig met de aanwezigheid van een communicatiedeskundige in haar 
gelederen in de persoon van Frederique Niederer. Het bestuur heeft Frederique gevraagd via een 
online onderzoek de wensen en de ideeen die er onder de leden met betrekking tot de 
communicatie binnen het stamboek leven te inventariseren. Frederique heeft toegezegd dit te willen 
en daar zijn we uiteraard heel blij mee. Dit online onderzoek zal voor het einde van dit jaar worden 
uitgevoerd zal door Frederique zelf worden geanalyseerd. Er volgt dan terugkoppeling en er worden 
acties uitgezet op basis van de uitslagen van het onderzoek 

Website 

Wat ons de afgelopen weken duidelijk is geworden is het feit dat leden het niet plezierig vinden dat 
de website niet up to date is.  De nieuwspagina wordt daarbij, een enkele uitzondering daargelaten, 
nog wel bijgehouden, maar er vind geen regelmatige evaluatie plaats van de andere pagina’s. Het 
kan dan voorkomen dat er op oudere paginas informatie staat die niet meer actueel is. Om dit 
probleem te ondervangen willen we vragen of er leden zijn die samen met een bestuurslid 2 x per 
jaar de website doorlopen om te kijken of de informatie die er staat nog kloppend is. Leden die hier 
belangstelling voor hebben kunnen een mail sturen naar info@Connemara.nl met als onderwerp 
“commissie website”. 

Geschillencommissie. 

Soms zijn er problemen tussen leden en het bestuur of stamboekbureau  die moeilijk op te lossen 
zijn. Veel verenigingen hebben voor dat soort situaties een geschillencommissie. Een 
geschillencommissie is onafhankelijk,  werkt volgens een vaste heldere procedure en kan ervoor 
zorgen dat beide partijen weer goed door een deur kunnen en weer kunnen samenwerken. Het 
Connemara  Pony Stamboek heeft besloten zich te oriënteren op het instellen van een geschillen 
commissie. 



Aanlegtesten: 

Het bestuur zal op de volgende ALV komen met een voorstel om aanlegtesten voor Connemara’s in 
het leven te roepen. Eigenaren die de sportaanleg van hun pony willen laten beoordelen door een 
daartoe bevoegde jury kunnen een dergelijke test afleggen. Merries die keurwaardig verklaard zijn 
zullen door het met goed gevolg, afleggen van deze test het keurpredicaat kunnen krijgen 

 

Promotie: 

Dit bestuur heeft,  evenals de besturen voor dit bestuur en alle promotiecommissies die er geweest 
zijn, haar best gedaan de Connemara te promoten.  

Zo heeft het bestuur jarenlang drie dagen van 9.00 tot 21.00 op een fair gestaan  met een stand, 
paddocks met pony’s en de verplichting elke dag mee te doen aan het rassendefilee en minimaal 2 
shows per dag te geven. In ruil daarvoor mochten we er dan gratis staan. 

Het kostte elk jaar weer enorm veel moeite de paddocks met pony’s te vullen, de bemensing voor de 
stand rond te krijgen en mensen te vinden die mee wilden of konden doen aan de shows. Gelukkig 
was stal de Haar vrijwel altijd bereid een dag shows voor haar rekening te nemen maar verder kwam 
het werk, de bemensing van de stand en het vullen van de paddocks  vrijwel volledig op het bestuur 
neer en leverde het naar onze inschatting weinig op.  

Ook is er heel veel tijd gestoken in een demo team maar dit bleek lastig in stand te houden. De 
deelnemers waren enthousiast genoeg maar het reizen naar trainingen en optredens was vaak een 
hele belasting. Bovendien waren het allemaal pony’s die in de sport actief waren, vaak op heel 
behoorlijk niveau, en rijden op een regio of nationaal kampioenschap ging uiteraard dan toch voor.   

In het jubileumjaar  2017 heeft het bestuur samen met een klein groepje geweldige  vrijwilligers heel 
veel tijd gestoken in het boek  “50 jaar Connemara’s in Nederland”, een prachtige promotie van het 
ras, eerbetoon aan de legendarische pony’s en de bevlogen fokkers van die eerste 50 jaar en een 
geweldig naslagwerk voor iedereen die nu zou willen gaan fokken. 

Raspromotie vraagt heel veel inzet, geld  en energie en ondanks de indrukwekkende shows die je 
geeft of het mooie boek dat je maakt levert het per saldo hoogstwaarschijnlijk  toch te weinig op. 
Verder is het moeilijk om vrijwilligers te vinden die willen helpen of demo’s willen geven.  

Het bestuur heeft de raspromotie echter altijd met veel plezier gedaan en staat zeker open voor 
nieuwe  ideeen hierover vanuit de leden van de vereniging. Dus heb je een goed idee en zou je iets 
willen doen om de Connemara te promoten meld je dan op info@connemara.nl  Lieke Fransen of 
Nicoline van der Horst zullen vanuit het bestuur dan contact met je opnemen. 

 

Activiteiten: 

Heb je een goed idee of een wens  met betrekking tot activiteiten die binnen de vereniging 
georganiseerd zouden moeten of kunnen worden meld dit dan. Het bestuur zal dan bekijken of er 
iets met jouw idee gedaan kan worden. Ook hiervoor kun je info@connemara.nl gebruiken.  

 

  



 



Fokprogramma 

Alle stamboeken in Nederland hebben voor 1 november 2018 een fokprogramma moeten indienen 
bij de Raad van Ondernemend Nederland kortweg RVO om Europese goedkeuring te krijgen voor hun 
stamboek. 

Ter voorbereiding op het op te stellen fokprogramma, zijn in 2018 bijeenkomsten gehouden met 
juryleden en fokkers. Het fokprogramma is mede gebaseerd op de uitkomsten van deze 
vergaderingen, eerder gehouden vergaderingen en natuurlijk de stamboekreglementen. Daarnaast 
waren er vanuit het RVO richtlijnen waar het fokprogramma aan moest voldoen. 

Na het beantwoorden van nog wat vragen over het ingediende fokprogramma hebben we in 
september 2019 onze goedkeuring gekregen. 

Het RVO meldde aanvankelijk dat het fokprogramma elk jaar geëvalueerd en opnieuw ingediend 
moest worden.  Van deze jaarlijkse evaluatie hebben ze uiteindelijk toch afgezien. In plaats daarvan 
hoeven we ons fokprogramma alleen maar opnieuw in te dienen wanneer er zaken gewijzigd 
worden.  Inhoudelijk vind het bestuur het daarbij van belang dat we als stamboek zelf wel met 
regelmaat de doelstellingen zoals gesteld in het fokprogramma evalueren. 

De Ieren hebben de verplichting tot het indienen van een fokprogramma aangegrepen om hun 
stamboek reglement en het fokprogramma te herschrijven tot 1 geheel.  Ondanks veelvuldig 
navragen hebben we op dit moment nog niet de bevestiging van het Ierse Stamboek dat dit 
document goedgekeurd is. Zodra we deze bevestiging hebben zullen we onze eigen reglementen 
naast de nieuwe Ierse reglementen leggen en waar nodig aanpassen en updaten. 

 

Het bestuur wil dit doen in  een digitale vergadering met fokkers, juryleden en iedereen die verder 
geinteresseerd is. Deze vergadering zal, onder voorwaarde van berichtgeving goedkeuring Iers 
fokprogramma, worden gehouden op 15 januari. Geinteresseerden kunnen zich hiervoor tot  2 
weken voor de vergadering opgeven via info@connemara.nl 

 

 

 

 



Jaarverslag voorzitter  

In 2019 heeft het stamboek onze gebruikelijke activiteiten georganiseerd, namelijk de 
hengstenkeuring, inclusief springwedstrijd en een algemene workshop over confirmatie en prestatie, 
het ONCK en de Centrale Keuring.  

Daarnaast stond 2018/2019 onder andere  in het teken van het opstellen en als stamboek 
goedgekeurd krijgen van het fokprogramma, zoals vanuit Europese regelgeving verplicht gesteld 
werd.   En eerlijk is eerlijk, ik vond het een stressvolle taak, omdat uiteindelijk onze erkenning als 
stamboek toch afhankelijk was van de goedkeuring van het fokprogramma.  Spannender werd het 
wat mij betreft toen onze voormalige secretaris me meldde dat grotere stamboeken in 
samenwerking met juristen en invlechten van stamboek reglementen in het fokprogramma lijvige 
boekwerken produceerden.  Zo sjiek hebben we het als Connemara Pony Stamboek niet gedaan. Wij 
hebben simpelweg aan de hand van het format dat het RVO ter beschikking heeft gesteld ons 
fokprogramma geschreven, deze aangevuld met data vanuit het stamboekbureau en met 
begeleidende stukken als onze stamboek reglementen, ingediend. Hier moesten vervolgens nog wat 
kleine aanvullingen op ingestuurd worden, waarna we in september 2019 onze goedkeuring kregen. 

Het uiteindelijke bericht van deze goedkeuring bereikte ons wat later, omdat het RVO ondanks ons 
verzoek rechtstreeks aan ons terug te koppelen, toch teruggekoppeld had aan dhr van Rossum, die 
echter inmiddels niet meer in functie was. Het opgestelde en goedgekeurde fokprogramma is terug 
te vinden op onze website, onder de tegel nieuws: http://connemara.nl/informatie-m-b-t-het-
fokprogramma/ 

Voor wat betreft het ONCK en de Centrale Keuring hebben we in het voorbereidingstraject pijnlijke 
keuzes moeten maken. De tarieven voor het gebruik maken van de terreinen bij het Federatie 
centrum werden door het KNHS dermate opgehoogd dat het voor een klein stamboek als het onze 
niet meer te bekostigen was. Het was financieel niet meer verantwoord om ons ONCK hier nog te 
houden en we hebben moeten kijken naar alternatieve locaties.  Het bleek erg moeilijk om  een 
betaalbare  locatie te vinden waar er zowel stallen waren, een voldoende groot terrein, centraal 
gelegen, met overnachtingsmogelijkheden  én bij voorkeur ook met voldoende praktische 
ondersteuning op de locatie zelf.  Met name de betaalbaarheid van een accommodatie en de 
beschikbaarheid van stallen bleken steeds een struikelblok.  We hebben voor het ONCK uiteindelijk 
gekozen voor de locatie bij de Spreng, in samenwerking met de nabijgelegen camping Boszicht:  
betaalbaar, redelijk centraal in Nederland, met mogelijkheden tot stalling en overnachting. 

Voor ons als bestuur een moeilijke stap: rijden op het federatie centrum is iets wat je je deelnemers 
graag gunt. Maar ook praktisch een best lastige keuze. Want daar waar je op het federatie centrum 
automatisch een hele ploeg met parcourshulpen hebt die alles voor je opbouwen, afbreken en 
herinrichten ( van springparcours naar gewone dressuur baan, naar Z ring en desgewenst weer 
terug), er kant en klare ontvangst en secretariaatsruimtes zijn, moesten we bij de Spreng hier echt 
zelf voor zorgen. Dat heeft zowel in de voorbereiding als op de wedstrijd zelf toch veel tijd gevraagd.  

Lange dagen hard werken en een nog groter beroep dus op de inzet van vrijwilligers. Hierbij konden 
we gelukkig, om de bemensing uberhaupt rond te krijgen, een beroep doen op de medewerkers van 
de Pasman manege. We hebben de overstap naar een andere locatie vervolgens aangegrepen om 
het ONCK weer een weekend te laten duren, in plaats van 1 dag en hebben we het programma 
royaal uitgebreid met onderdelen voor niet wedstrijdruiters. En hoewel er best verbeteringen 
mogelijk zijn,  is het bestuur in eerste instantie tevreden met met name ook de nieuwe opzet 



Helaas bleven de veranderingen daar niet bij. Ook bij de locatie van onze Centrale Keuring kregen we 
te maken met wijzigingen. In verband met toenemende bezwaren van pensionklanten daar  moest 
de accommodatie ons laten weten dat er niet langer stallen ter beschikking waren. Ook niet zoals het 
de vorige jaren was, waarbij ze niets écht konden toezeggen, maar er uiteindelijk altijd wel stallen 
waren. Die optie was definitief niet meer mogelijk. Geen stallen voor  de deelnemers.  Vervolgens na 
weer het verkennen van alternatieven, betaalbare mogelijkheden, met stallingsmogelijkheid en 
redelijk centraal, ook weer uitgekomen bij de Spreng, waar we weer tegelijkertijd met het Dartmoor 
pony stamboek onze keuring hebben gehouden.  Met name deze laatste verandering heeft het 
bestuur wel, mede naar aanleiding van feedback door de leden,  wat evaluatiepunten opgeleverd 
zoals het feit dat het voorbrengen van de pony’s  in het zand van de bak voor de voorbrengers niet 
prettig is, de bakbodem was ook niet helemaal fijn , en de ponys op mooi strak gras voorbrengen is 
toch mooier, sfeervoller, heeft meer uitstraling. Dit is iets waar we zeker naar willen gaan kijken, om 
dit weer voor elkaar te gaan krijgen. 

Ondanks dat de veranderingen uit nood geboren zijn heeft het wel gemaakt dat we weer eens zijn 
gaan kijken naar oa de opzet van het ONCK. We hebben er nadrukkelijk voor gekozen om binnen wat 
er reglementair mogelijk is, een groter aanbod te creëren voor de echte recreatie ruiter en in samen 
werking met camping Boszicht te komen tot een Connemara weekend waar zowel KNHS ruiters als 
ook de echte recreant zich thuis kan voelen. Uit de evaluatie ONCK 2019 blijkt ook dat de deelnemers 
het evenement in zijn huidige opzet erg waardeerden. Daarnaast is er mooie, creatieve feedback 
gekomen, onder andere over de aankleding van het buitenterrein, waar we in 2020 dankbaar gebruik 
van gemaakt hebben. 



BALANS VERENIGING NEDERLANDS CONNEMARA PONYSTAMBOEK 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2019 1-1-2019 31-12-2018 1-1-2018

Activa Activa

A. Diversen te vorderen € 0 € -1 A. Diversen te vorderen € -1 € 1

     Rabobank betaalrekening € 3.809 € 1.146 Rabobank betaalrekening € 1.146 € 389

     Rabobank kapitaalrekening € 4.214 € 4.214 Rabobank kapitaalrekening € 4.214 € 5.213

B. Kas (stamboeksecretariaat) € 248 € 154 B. Kas € 154 € 729

C1. Kas O.N.C.K. € 1.629 € 1.179 C1. Kas O.N.C.K. € 1.179 € 1.671

C2. Kas Stand € 155 € 155 C2. Kas Stand € 155 € 230

D. Diversen vooruitbetaald € 0 € 1.500 D. Diversen vooruitbetaald € 1.500 € 900

E1. Waarde stand materiaal € 139 € 630 E1. Waarde stand materiaal € 630 € 1.376

€ 10.194 € 8.977 € 8.977 € 10.509

Passiva Passiva 

F. Kapitaal € 8.194 € 7.227 F. Kapitaal € 7.227 € 9.009

G. Diversen te betalen  € -  € - G. Diversen te betalen  € -  € - 

H. Diversen vooruitontvangen  € -  € - H. Diversen vooruitontvangen  € -  € - 

J. Reservering website € 2.000 € 1.750 J. Reservering website € 1.750 € 1.500

€ 10.194 € 8.977 € 8.977 € 10.509



Voorstel tarief verhogingen per januari 2021 
Akkoord :  34 stemmen á gewicht van 40 
Niet akkoord : 10 stemmen á gewicht van 16 
 
Voorstel per januari 2022 jaarlijks toepassen inflatiecorrectie op contributie 
Akkoord : 26 stemmen á gewicht van 32 
Niet akkoord : 18 stemmen á gewicht van 24 
 
Opnieuw benoemen Mw. D. Heijndijk-Koelewijn als jurylid 
Akkoord : 40 stemmen á gewicht van 50 
Niet akkoord :  3 stemmen á gewicht van 4 
 
Opnieuw benoemen van Mw. P.M.J. de Wijs 
Akkoord : 39 stemmen á gewicht van 49 
Niet akkoord :  3 stemmen á gewicht van 4 
 
Herverkiezen mw. R. Groen 
Akkoord : 37 stemmen á gewicht van 46 
Niet akkoord :  4 stemmen á gewicht van 5 
 
Herverkiezen mw. L. Fransen 
Akkoord : 41 stemmen á gewicht van 52 
Niet akkoord :  3 stemmen á gewicht van 4 
 
Verkiezen mw. N. van der Horst 
Akkoord : 40 stemmen á gewicht van 51 
Niet akkoord :  4 stemmen á gewicht van 5 
 


