Dag meneer Martens,
Bedankt voor uw vragen. In het rood onze antwoorden:

Agendapunt 3: Ik zie als ingekomen stukken alleen maar kandidaatstellingen zijn.

Ik kan me bijna niet voorstellen dat er geen andere ingekomen stukken zijn.
Zijn ze er echt niet of worden ze elders genoemd?
Nee deze worden niet elders genoemd. De kandidaatstellingen zijn echt alleen de enige ingekomen
stukken

Agendapunt 4; Juridisch kan er wel niet veel mis zijn, maar sluiten ze nog wel aan bij het huidige
stamboek.
Wij hebben dezelfde vraag als u vandaar dat we juridisch advies willen vragen en op basis daarvan
evt wat aanpassingen willen voorstellen op de ALV van 2021

Is een soort “Corona”bepaling ook niet handig.
Zou u deze vraag kunnen toelichten

Ik mis hier ook een beetje wat het officiële communicatiekanaal is. De laatste tijd is er veel over het
stamboek en haar personen gecommuniceerd via oa Facebook. Sommige mensen hebben bewust
geen facebook, en komen hier nu net voor de ALV achter.
Wat is het off communicatiekanaal met de leden?
Officieel communiceren we met de leden via de mail en de website. Het stamboek heeft ook een
Facebookpagina. Berichten voor de leden worden zowel op facebook als op de website geplaatst
omdat zoals u al opmerkte niet iedereen Facebook heeft. Belangrijke berichten worden ook per mail
verstuurd.
Wat betreft de aanlegtesten, wordt hier de ALV 2021 bedoeld?
Klopt, we bedoelen hier de ALV van 2021

Agendapunt 7 Ik mis hier een toelichting.
Begrijp ik. Een toelichting was hier op zijn plek geweest. Denise Maassen is onze nieuwe
stamboeksecretaris en penningmeester. Zij volgt Harry van Rossum op.
Agendapunt 8a Ik vind het opvallend dat er in 2018 en 2019 meer veulens zijn dan dekkingen.
Is er bekend hoe dit kan.
Soms worden dekkingen niet geregistreerd met name bij gebruik van een hengst uit het buitenland
Agendapunt 9 Is het niet meteen handiger om de begroting 2021 aan de vergadering voor te leggen.
Het is een beetje onzinnig om over begroting 2020 te praten als het jaar bijna om is.
Praktisch gezien heeft u helemaal gelijk. Procedureel gezien moet het op deze manier
Agendapunt 13 Ik heb zelf wel moeite met het voorstel 2 Dan heb je als lid voortaan wel heel weinig
te vertellen, en zoals uit punt 1 blijkt is dit ook niet altijd nodig.
Ik kan me hier dan ook niet in vinden.
Ik begrijp dat u tegen het toepassen van inflatiecorrectie bent. Wij zullen punt 1 en punt 2 apart in
stemming brengen

Beste Heer Broers.
Hier onder de antwoorden op de door uw ingezonden vragen.
Onze reactie wordt daarbij cursief weergegeven.
Uw opmerkingen mbt de notulen:
Op de notulen staan een paar redactie foutjes, zoals WRPS, dat moet zijn NRPS en OWCK, moet zijn
ONCK.
We vragen de huidige secretaris om deze opmerking toe te voegen aan de notulen.
Uw vraag:
Gaat de hengstenkeuring definitief naar het najaar? Met minimale leeftijd van 3jaar(3,5 jaar).
Vooralsnog blijft de hengstenkeuring in voorjaar. We zouden de optie formeel in stemming kunnen
brengen op een volgend ALV. Eea werd vorig besproken ook in het kader van een eventuele
samenwerking met het Dartmoor pony stamboek. Ivm Covid-19 is dat dit jaar anders gelopen,
waarbij we uberhaupt de samenwerking opnieuw willen evalueren.

Hier onder de antwoorden op de door uw ingezonden vragen, dan wel onze reactie op opmerkingen.
Onze reactie wordt daarbij cursief weergegeven.

1. Wat is de toegevoegde waarde van een dekbon als veulens met 1 of beide ouders in
klasse 3 ook gewoon geregistreerd worden in klasse 3 dit na DNA controle van
ouders. Is dit alleen de afdracht van de hengstenhouder die dit voor 01 november
hoort te doen?
Dit heeft eigenlijk geen toegevoegde waarde meer en dekbon en geboortebericht
gaan wat ons betreft ook verdwijnen. We wachten echter nog op goedkeuring van het
fokprogramma van het Ierse stamboek. Wanneer deze goedkeuring er is gaan we op
basis daarvan onze reglementen aanpassen. Daarvoor hebben we in januari een
vergadering met leden en juryleden gepland.
2. IK heb het idee dat er via Facebook meer en/of eerder informatie word verstrekt dan
via de website, Ik heb geen facebook account en zie dit dan ook graag anders. Kan
hier wat aan gedaan worden ?
De bedoeling is dat, als het gaat om officiele mededelingen, er in eerste instantie
gecommuniceerd wordt via de website en in tweede instantie via facebook. Als u een
voorbeeld tegenkomt waarin dit niet op deze wijze gebeurt wilt u dat dan aan ons
doorgeven.
3. Het jaarverslag 2019 van NCPS van de Secretaris is opgemaakt door Denise Maassen
Mei 2020 . Betekent dit ze in mei 2020 al secretaris was ?
Op de website van NCPS staat nog steeds secretaris de heer Wim van de Zanden.
Nu lees ik bij de vragen van Dhr. Martens de naam Harry van Rossum, wie is dat dan?
Denise Maasen is secretaris en penningmeester van onze vereniging. Zij volgt Harry
van Rossum op die deze functie tot juli 2019 bekleedde. Voordat Denise in dienst
kwam heeft Wim van de Zanden een poosje waargenomen. We zullen dit aanpassen
op de website.
4. Ook kreeg ik een mail terug op 19 oktober 2020 van bestuurslid Ilja Knook met
haar mail adres het volgende Ilja Knook< Secretaris.connemara@ gmail.com .
Kunnen jullie mij vertellen waardoor het woord Secretaris vermeld staat bij meerdere
personen ?
Ilja Knook functioneert bij grote evenementen als secretaris. Bijvoorbeeld bij het
ONCK, bij internationale keuringen, buitenlandse contacten, enz Mocht dit tot
verwarring leiden is het uiteraard geen enkel probleem dit emailadres te wijzigen.

5. Wie is er eindverantwoordelijke voor de werkzaamheden van het Stamboekbureau?

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het stamboekbureau. Wanneer er klachten
of problemen zijn die leden niet op kunnen lossen met het stamboekbureau kunnen zij
zich wenden tot het bestuur. Het bestuur zal het stamboekbureau dan om
opheldering vragen en indien nodig de opdracht geven zaken uit te zoeken of
maatregelen te treffen

6. ‘Het ONCK staat volgend jaar gepland voor het weekend van 19 en 20 juni 2021. Ook
dit keer in nauwe samenwerking met Camping Boszicht. Wij waren verrast dat de
eerste accommodaties alweer waren geboekt!’
Ik ben ook verrast dat ik als lid nu lees dat andere leden (en misschien zelfs niet
leden?) al op de hoogte zijn gebracht van de datum van dit evenement (en dus niet
iedereen te gelijk)
Er waren mensen die al geboekt hadden voordat de datum bekend was. Zij hadden
kennelijk aangenomen dat het ONCK op die data georganiseerd zou worden. Er was
dus niemand eerder op de hoogte, vanuit het bestuur is iedereen tegelijkertijd
geinformeerd.

7. Op de NCPS site staat onder rubriek fokkerij…de merriekeuring het volgende. De
merriekeuring vind plaats jaarlijks op iedere laatste zondag van augustus . Nu staat in
Portal bij agenda punt , datumsevenementen merriekeuring 5 september 2021
kan de NCPS site aktueler worden en een update gebruiken? De merriekeuring van
het jaar 2019 en 2020 was ook in september.
Het bestuur realiseert zich dat er informatie op de website staat die niet up to date is.
Er wordt daarom gezocht naar een tweetal vrijwilligers die samen met een bestuurslid
periodiek de website nakijken en laten updaten.
8. Hoe worden oproepen ‘gezocht vrijwilligers’ gedaan? Ik heb ze nog niet eerder
gezien.
Oproepen voor vrijwilligers worden bij specifieke evenementen gedaan. Voor de
country fair in Aalten bijvoorbeeld of voor het ONCK. Dit gebeurd via website en
facebook
.

9. Voor mensen die deelnemen aan Alv online, is er veel informatie (documenten)
beschikbaar. Hoe komen leden die niet deelnemen aan deze informatie ( en
wanneer)?
Zaken die relevant zijn voor alle leden zullen na de ALV op passende momenten
gecommuniceerd worden. De uitnodiging voor de online vergadering over de
regelementen zal bijvoorbeeld begin december op de site staan.

Beste Mw Hoffmans.
Hier onder de antwoorden op de door uw ingezonden vragen, dan wel onze reactie op opmerkingen.
Onze reactie wordt daarbij cursief weergegeven.
Vraag:
1. Hoe zit het met de Doorbraak?
Ik citeer: Eigenaren van Connemara’s kunnen hun pony’s in dit gebied laten lopen. Het is mogelijk
om dit alleen in de zomer te doen, maar er blijft ook een groep in de winter in het gebied lopen.
Met name voor jonge pony’s is deze manier van houden ideaal: veel beweging, veel sociaal
contact met andere pony’s en een opvoeding door de oudere dieren in de groep. Alleen voor
veulens in de eerste winter is het voedselaanbod waarschijnlijk niet groot genoeg, dus in eerste
instantie zullen veulens er niet overwinteren.
Voor vragen over deze beweiding en de kosten ervan kunt u een e-mail sturen
naar info@connemara.nl
Nu heb ik een tijdje geleden een mail gedaan naar bovenstaand mailadres en werd ik doorgestuurd
naar meneer Folkert Dam. Van hem begreep ik dat het nog niet duidelijk is of er uberhaupt volgend
jaar plek is. Dit schijnt van een aantal factoren af te hangen. Deze reactie komt niet overeen met wat
er op de website vermeld word. Het zou fijn zijn als dit helder en up to date is.
Antwoord:
Op de site staat inderdaad het info@connemara.nl als mail adres van waar u doorgestuurd wordt.
Het plaatsen van het mailadres van dhr van Dam is inderdaad iets wat hier ook te overwegen was
geweest. Het leek ons privacy technisch prettiger om het op de huidige wijze te doen. Verder is het
item over de Doorbraak op onze website inderdaad een al wat ouder item, welke wat langer geleden
op de website is geplaatst.
Om in de toekomst te voorkomen dat de website te zeer verouderd is er een website commissie in
ontwikkeling, waar zich nav onze oproep ook al belangstellenden voor gemeld hebben. Met deze
commissie willen we de website op to date zien te houden dat het zoveel mogelijk voorkomen wordt
dat er verouderde informatie op staat.

Vragen van Isabelle Meijlink
Uit een aantal uitingen door bestuur en juryleden op keuringen, clinics en fokkersdagen blijkt
dat het bestuur en de juryleden van mening is dat de Connemara niet geschikt zou zijn voor
“de sport” als deze aan de door het moederstamboek opgestelde rasstandaard voldoet maar
dat het ras verbeterd dient te worden.
Deze aanname is niet correct. Het bestuur is altijd van mening geweest dat de Connemara een
sportpony bij uitstek is. Het bestuur heeft zich wel afgevraagd waarom een pony met dergelijke
kwaliteiten niet populairder was in de totale breedte van de ponysport. We hebben daarom de
afgelopen jaren op verschillende gelegenheden met nationale en internationale fokkers en
gebruikers hierover gesproken. Zo is aan fokkers en gebruikers onder meer gevraagd welke
eigenschappen men zou willen verbeteren en welke men in elk geval zou willen behouden.
Algemeen is de reactie dat men de beweging zou willen verbeteren alsmede de rijdbaarheid
oftewel Rittigkeit of rideability.
Het bestuur is toen gaan bekijken op welke wijze deze fokkerijdoeleinden vorm zou kunnen
krijgen en is in gesprek gegaan met juryleden, trainers van ponyruiters, Ierse fokkers en juryleden
enz . De rasstandaard veranderen is absoluut niet nodig, binnen deze standaard is ruimte genoeg
om aan de hierboven omschreven doelstellingen te werken.
Het bestuur wil graag het gebruik van de Connemara in de breedtesport stimuleren en de
populariteit van het ras vergroten zodat de vraag toeneemt en de fokkerij en het stamboek kan
groeien. Verbetering van beweging en rijdbaarheid kan hierbij helpen bleek uit de reacties van
onder andere (Ierse) juryleden, trainers van ponyruiters en Ierse fokkers. Dit kan heel goed binnen
de rasstandaard en het bestuur heeft dan ook nooit getwijfeld aan de door het moederstamboek
opgestelde rasstandaard. Hierbij is er voor elke fokker de ruimte binnen de rasstandaard en de
fokkerijdoelen de accenten te leggen waar hij of zij die graag zou willen leggen.
1. Is het bestuur en de jury er zich van bewust dat op het hoogst haalbare evenement het
Europees Kampioenschap voor pony’s in de discipline eventing en springen, maar liefst
25% connemarapony’s deelnemen? Dit is een erg hoog percentage zeker met gezien het
kleine percentage gefokte Connemara’s t.o.v. alle andere pony rassen samen
Jazeker!! Dit percentage is door het bestuur zelf enige jaren vastgesteld na de
deelnemerslijsten aan drie EK’s te hebben geanalyseerd. Het percentage lag toen iets lager
maar was inderdaad behoorlijk hoog in vergelijk met de hoeveelheid Connemara’s die er zijn.
2. Wat bedoeld bestuur en jury met “de sport”?
Met sport bedoelt het bestuur, op basis van bijeenkomsten met fokkers en gebruikers, de
breedtesport en topsport in alle disciplines. Connemara’s zijn vooral extra getalenteerde
springers en eventers, maar er zijn ook Connemara’s die goed presteren in de dressuur. De
pony is ook een hele fijne, zeer goed presterende menpony . De pony is dus erg veelzijdig en
op basis van dezelfde bijeenkomsten met fokkers en gebruikers bleek dat men deze
veelzijdigheid een enorm pluspunt vindt en die in elk geval wil behouden.
3. Wordt dit standpunt door de Nederlandse fokkers gedeeld?
De Nederlandse fokkers hebben aangegeven een pony te willen fokken die op het hoogste
niveau kan meedoen in de sport.

4.

Wordt het door het Ierse moederstamboek toegestaan dat een dochterstamboek een
aangepaste rasstandaard aanhoudt?
De rasstandaard van het Ierse stamboek is de rasstandaard. Er bestaat niet zoiets als de
aangepaste Nederlandse rasstandaard. Om alle misverstanden te voorkomen; dit bestuur
heeft nooit iets verandert aan de rasstandaard, kan dat ook niet en vindt dit bovendien niet
toelaatbaar.
Door het bestuur is er met succes een fokplan ingediend bij het RVO waar afgelopen jaar
goedkeur op is gegeven.

5. Waarom is dit fokplan niet met de leden gedeeld?
Het fokkerijplan is in 2018 tijdens een bijeenkomst met juryleden en tijdens een bijeenkomst
met fokkers en leden besproken en voorbereid. Onze voorzitter heeft hetgeen besproken en
voorbereid is in een fokkerijprogramma verwerkt. Het plan is in november 2018 bij het RVO
ingediend en na enige aanpassingen in september 2019 goedgekeurd. Goedkeuring was
verzonden naar het stamboekbureau en werd door een misverstand hierover niet onmiddellijk
teruggekoppeld naar het bestuur. In januari kregen wij het bericht van goedkeuring en is het
fokkerijprogramma op de website geplaatst.
Leden hebben dus mee kunnen praten over de inhoud van het fokkerijplan en hadden na
goedkeuring ook inzage in dit plan.
_________________________________________________________________________________
Van het stamboek kantoor heb ik vernomen dat er een nieuw stamboekreglement is waar o.a. in is
opgenomen dat in veulens slechts geregistreerd kunnen worden na dat ze door het stamboek op
HWSD zijn getest.
6. Waarom is dit nieuwe reglement niet gedeeld met de leden?
De verplichting om veulens op HWSD te laten testen is al vanaf 2016 door het Ierse
moederstamboek ingesteld. Over de ontwikkelingen rond de aanpak van HWSD is veel met de
leden gecommuniceerd In het fokprogramma staat dat veulens worden gecontroleerd op
erfelijke gebreken alvorens te worden opgenomen in het stamboek

Binnen het Connemara Stamboek zijn er een aantal hengstenhouders die ter stimulering van de
fokkerij, de merriehouders tegemoet komen door pas om verrekening van het dekgeld te vragen als
de merrie drachtig is of als er een levend veulen geboren is. Hier worden voorafgaand aan de dekking
afspraken over gemaakt. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan wordt het
dekbewijs/geboortebewijs overhandigd en kan de merriehouder zijn veulen registreren. De garantie
voor de hengstenhouder dat aan de betalingsverrichting wordt voldaan is te vinden in onderstaand
gedeelte uit het stamboekreglement:

HET BEWIJS VAN INSCHRIJVING Art. 3. Tot inschrijving in klasse 3 (artikel 3.1 t/m 3.4), klasse 1 of 2
(artikel 3.5 t/m 3.6) of het kruislingen register van de vereniging zal worden overgegaan indien: 3.1.
Het geboortebericht van het in te schrijven veulen binnen 14 dagen na de geboorte is ontvangen en
de daarop vermelde geboortedatum overeenstemt met de datum van dekking van de moeder,
vermeld op dit document. 3.2. Het bedrag door de aanvrager voor de inschrijving verschuldigd, aan
de vereniging is voldaan. Dit bedrag wordt op voorstel van het bestuur door de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld. 3.3. Bij controle is gebleken, dat de gegevens omtrent de moeder en
het veulen op het dekbewijs / geboortebericht vermeld, juist zijn. Tevens dient via DNA-controle
vastgesteld te zijn dat het veulen inderdaad van de genoemde ouders afstamt (dit hoeft niet bij
inschrijving in het kruislingen register). 3.4. Bij onderzoek van de terzake beschikbaar gestelde
bescheiden is gebleken, dat de ouders van de pony geregistreerd zijn overeenkomstig het gestelde in
artikel 5 van de statuten en artikel 4 van dit reglement.
Deze controle kan niet worden uitgevoerd als er geen dekbewijs aanwezig is.
Het bestuur heeft echter besloten dat er vanaf 2020 wel paspoorten kunnen worden afgegeven
zonder de aanwezigheid van een dek/ geboortebewijs.
7. Waarom is deze wijziging niet vooraf kenbaar gemaakt aan de leden / hengstenhouders
zodat deze hier rekening mee konden houden?

Dit antwoord is gegeven door het Wilma van de Burcht, stamboekmedewerker
Het bestuur heeft NIET besloten dat er paspoorten kunnen worden afgegeven zonder de
aanwezigheid van een geboortebericht.
Het RVO heeft een aantal jaar geleden ppi’s VERPLICHT om paspoorten uit te geven voor
veulens zonder geboortebericht.
Vraagsteller bedoelt waarschijnlijk volwaardig in het veulenboek geregistreerde
stamboekveulens.
Iedere ppi (CPS) kan zelf bepalen in welk Register en onder welke voorwaarden en met welke
ouders en voorouders dieren geregistreerd worden. Met of zonder geboortebericht, rekening
houdend met de richtlijnen van het moederstamboek.
Omdat CPS een DNA verplichting kent voor volwaardige registratie zal het ouderschap altijd
bepaald worden door DNA onderzoek en heeft het wel of niet aangeboden geboortebericht
weinig effect op de manier van registreren. Er zijn dan ook geen extra kosten in rekening te
brengen voor een aanmelding zonder geboortebericht. In zo’n geval zullen alle verplichte
onderzoeken naar wens afgerond moeten zijn voordat de eigenaar de papieren ontvangt. Dit
is het enige verschil.
Omdat er nergens melding is van een financiële bescherming (garantie) van hengstenhouders
is het administratiekantoor hier niet toe verplicht en ook niet verplicht om van enige wijziging
in de werkwijze melding te maken. Het administratiekantoor zal te allen tijde bij de
hengstenhouder vragen naar een geboortebericht zolang deze gebruikt worden en
beschikbaar zijn, als er een veulen zonder geboortebericht aangemeld wordt.
8. Op 20 augustus heb ik een brief over bovenstaande kwestie aan het bestuur gestuurd. Een
week voor de keuring heb ik nog navraag gedaan bij een van de bestuursleden, er moest
toen nog over vergaderd worden. Waarom heb ik nooit antwoord op mijn brief
ontvangen?

Op de keuring zelf is aan u doorgegeven dat het bestuur de reglementen inzake dekbon en
geboortebewijs zou gaan aanpassen maar dat het stamboek buiten geschillen tussen
hengstenhouder en merriehouder blijft. Het hierboven weergegegeven gedeelte uit het
stamboekreglement is niet bedoeld om de hengstenhouder garantie te geven dat het dekgeld
betaald wordt

Deze antwoorden zijn gegeven door Denise Maassen stamboek secretaris / penningmeester
In de notulen van de vergadering van 2018 wordt gesproken over een eventuele aanschaf van het
programma Equis, de kosten hiervan zijn eenmalig 2700,- en jaarlijks 250,-.
9. Zijn deze kosten reeel en noodzakelijk? Dit is een minimale extra kostenpost van 500,- euro
per jaar. Bovenop de stamboekkosten van 30,- euro x +150 = +4500,Als het NCPS een eigen licentie wil, zijn deze kosten inderdaad reëel en noodzakelijk. Mijn advies
is echter, om mee te gaan liften op de licentie van de KVTH en dat uit te breiden met een veel
goedkopere inkijkfunctie voor NCPS bestuursleden. Ik onderzoek deze mogelijkheid nog met Equis:
en ik kom op de ALV van 2021 hier op terug.
10. Is dit pakket reeds aangeschaft? Nee.
11. Is er voorheen ook aan het stamboekkantoor betaald voor software of was dit
inclusief?
Er is een bijdrage betaald. In 2020 hebben we een nieuwe overeenkomst afgesloten waarbij dit
inclusief is in de tarieven die wij berekenen per CPS lid ( € 30 in 2019 en € 35 in 2020) en ons
uurtarief voor extra werkzaamheden.
12. Wie is eigenaar van alle stamboekdata die de afgelopen 50 jaar zijn vastgelegd door
het stamboekkantoor van het KVTH?
Het NCPS is en blijft eigenaar van alle data. Dat staat ook in het contract met Sothouse BV, de
eigenaar van Equis: onze database. De KVTH beheert en verwerkt de data alleen, in opdracht van
het NCPS.

KEURINGEN
13. Waarom moet de stamboekkeuring “opgeleukt worden met een lekkere lunch en een
wedstrijd” voor connemara’s die niet noodzakelijk deelnemen aan de keuring? Hierdoor
wordt de keuring noodgedwongen in de ochtenduren met haast afgewerkt om op tijd voor de
lunch te zijn. Voor de bereden rubrieken zoals bestgaande rijpony of een rubriek vrijspringen
is geen tijd meer. Voor de fokkers is de stamboekkeuring de gelegenheid bij uitstek om in alle
rust elkaars pony’s te bewonderen, te leren van elkaar, te zien wat er uit welke combinaties
voort komt en vooral met elkaar in contact te kunnen komen.
Op de Centrale Keuring is er wel de lekkere lunch die al traditie was voor het huidige bestuur
aantrad, maar geen wedstrijd. De keuring wordt na de lunch in alle rust afgewerkt en daarna
zijn er altijd de rubrieken bestgaand dressuur en bestgaand springen. Hieraan doen veel
keuringsponies mee. Deze rubrieken verheugen zich in een steeds groter wordende
belangstelling. De jury geeft evenals bij de keuring aan de hand een uitgebreide toelichting en

de rubriek bestgaand springen wordt in clinicvorm gegeven zodat er veel informatie gegeven
wordt over de beoordelingen en de springmanieren van de pony’s.
Helaas zien we bij de hengstenkeuring vaak een gering aantal deelnemers omdat, behalve de
hengsten die voor hun eerste goedkeuring komen, zeer weinig eerder goedgekeurde hengsten
acte de presence geven. Het bestuur heeft op verschillende manieren geprobeerd deze
hengsten naar de keuring te krijgen onder meer door het aanbieden van een showblok maar
daar hebben de hengsteneigenaren de laatste jaren geen interesse in. Suggesties om dit wel
voor elkaar te krijgen zijn welkom.
Het bestuur heeft daarom besloten een wedstrijd toe te voegen aan de hengstenkeuring om
de dag zinvol te vullen. Het ene jaar dressuur, het andere jaar springen.
Het bestuur staat er overigens open voor een andere invulling van de middag. Een
fokkerijmiddag met een lezing of clinic zou wat ons betreft ook een hele goede en passende
invulling zijn.

_________________________________________________________________________________

14. Waarom mogen ruinen niet meedoen aan het dagkampioenschap?
Bijna de helft van de Connemara populatie is ruin. De deelname met een ruin zou hierdoor
gestimuleerd kunnen worden en het aantal deelnames verhoogd.
Het is van oudsher niet de gewoonte dat ruinen voor het dagkampioenschap in aanmerking komen.
Wanneer het grootste deel van de leden dit een goed idee vindt en het niet in strijd is met de Ierse
reglementen zouden we dit kunnen invoeren.

_________________________________________________________________________________

15. Waarom wordt de kampioenhengst niet op de merriekeuring uitgenodigd om te strijden
voor een Algemeen Kampioenschap?
Leuk idee en als het merendeel van de leden dit ook een goed idee vindt gaan we dit uiteraard
doen .

_________________________________________________________________________________

16. Waarom is de keuring niet meer op de Fruithof of een vergelijkbare goed bereikbare
representatieve locatie? De Fruithof was een zeer representatieve en prettige, gunstig
gelegen locatie met ruim voldoende stallingsmogelijkheid. De merriekeuring in een
binnenbak komt de presentatie van het ras niet ten goede. Voor de fokkers is het erg prettig
om de verrichtingen van de pony’s van collega fokkers te kunnen volgen.
Zoals eerder aangegeven, wil De Fruithof geen enkele garantie meer geven dat er stallen
beschikbaar zijn op de dag dat wij de keuring houden. Het bestuur dacht er daarom goed aan
te doen om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie. Op de huidige locatie zijn stallen
aanwezig en extra stalling is eventueel op de nabij gelegen camping Boszicht te reserveren.
Het keuring in de binnenhal is inderdaad niet optimaal. Waarbij dit natuurlijk wel heel prettig
is bij slecht weer. De faciliteiten voor de rubrieken bestgaand zijn overigens op de Spreng
beduidend beter dan bij de Fruithof. Wij zijn aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om
de keuring wel op gras te laten plaatsvinden.
_________________________________________________________________________________

17. Zou het stamboekreglement kunnen worden aangepast zodat het reglementair is om een
buitenlands jurylid mee te laten jureren? Dit met oog op het behoud van de raskenmerken
volgens de rasbeschrijving van het moederstamboek. Nu mogen officieel alleen verkozen
juryleden jureren.
Het bestuur is hier zeker een voorstander van en komt op de ALV van 2021 met een voorstel
hierover

In 2017 werden in Nederland 10 hengstveulens geboren, 3 van deze veulens warden in 2020 als
hengst aangeboden en opgenomen in klasse 1. Dat is 33% van de hengstveulens. In Ierland werden
van de ongeveer 1200 hengstveulens er 30 opgenomen in klasse 1, dat is 2,5%
18. Kan het bestuur dit grote verschil verklaren?
Gezien de grote verschillen in aantallen is het moeilijk deze situaties met elkaar te vergelijken

PROMOTIE EN EVENEMENTEN

Het ONCK is oorspronkelijk een initiatief van de leden. Later heeft het bestuur de organisatie van het
ONCK volledig overgenomen. Deze organisatie is erg arbeidsintensief.
19. Waarom is het ONCK toegankelijk voor niet leden?
Het ONCK is zoals de naam al zegt een Open Kampioenschap en dus toegankelijk voor iedereen
die op een Connemara of Connemara kruisling rijdt. Het stamboek krijgt door dit kampioenschap

open te stellen bekendheid bij deze ruiters en het stamboek komt op deze wijze in contact met
ruiters die sporten met Connemara’s.

_________________________________________________________________________________

Het ONCK was de mogelijkheid bij uitstek om met je Connemara deel te nemen aan een wedstrijd
zonder dat een startkaart nodig was. Een leuke laagdrempelige gelegenheid voor de niet
wedstrijdruiter. Nu kan je alleen nog deelnemen als je al een startkaart hebt anders mag je
uitsluitend BB starten. De wedstrijdruiters kunnen veelvuldig aan wedstrijden deelnemen. Hierdoor
wordt een grote groep leden zonder startkaart uitgesloten terwijl de niet leden met startkaart van
harte welkom zijn.
20. Schiet het ONCK zijn doel nu niet voorbij?
Reglementair was de wijze waarop het ONCK eerder vorm gegeven werd niet toegestaan en
dit bestuur wil zich aan de reglementen van de KNHS houden. Dit ook omdat deelnemers
tegenwoordig meer dan voorheen de neiging hebben om te gaan klagen op social media of
bij de KNHS. Het bestuur wil het risico niet lopen om daardoor door de KNSH beboet te
worden of geen wedstrijden meer te mogen organiseren.
Overigens is het bij de huidige organisatie van het ONCK voor iedereen mogelijk mee te doen.
Er zijn onderdelen voor heel jonge kinderen en voor recreatieruiters. Niet startkaarthouders
kunnen meedoen in de BB of meedoen aan de kür op muziek op een door henzelf te bepalen
niveau. Het bestuur zal indien zij een volgend ONCK organiseert nogmaals duidelijk bij de
KNHS de mogelijkheden opvragen om niet-startkaarthouders te kunnen laten starten.
Wanneer de meeste leden de voorkeur geven aan een ONCK alleen voor leden met
wedstrijden die niet bij de KNHS zijn aangevraagd kan ook dat een, te onderzoeken, optie zijn.
Het bestuur geeft in dit verband dan wel aan geen zogeheten “wilde“ wedstrijd te willen
organiseren.
Uiteraard is het natuurlijk ook zo dat geen enkele verzekering uitkeert wanneer een ongeluk
gebeurt op een evenement waarbij met zich niet reglementen houdt. Bij dit soort calamiteiten
is niet alleen de vereniging verantwoordelijk, maar ook de bestuursleden persoonlijk.

_________________________________________________________________________________

Op facebook is er door een van de leden een groep aangemaakt “Connemara avonturen de facebook
voor Connemara eigenaren in Nederland” Momenteel zijn er 564 mensen die zich voor deze groep

hebben aangemeld, een fantastisch aantal Connemara liefhebbers. Helaas is er voor deze doelgroep
weinig georganiseerde activiteit. De laatste jaren worden er zo’n 100 connemara’s per jaar
geïmporteerd. Dit is de kans voor het stamboek om het ledenaantal te verhogen.
21. Waarom worden er geen crosslessen, weekends en andere evenementen meer
georganiseerd? Dit zou deze doelgroep zeker aanspreken en het ledenaantal kunnen
verhogen
Bovenstaande activiteiten werden georganiseerd door leden en verwaterden uiteindelijk
voornamelijk door gebrek aan animo. Het bestuur merkt hetzelfde bij de activiteiten die
worden georganiseerd door het bestuur. Nu er een groot aantal nieuwe Connemara
liefhebbers lijkt te zijn, is het de moeite waard te bekijken of er nu meer animo is. Het bestuur
wil daarom een groep vrijwilligers formeren die activiteiten gaat organiseren. Vanuit het
bestuur zullen twee bestuursleden een coördinerende en ondersteunende rol in deze groep
spelen. Aanmelden voor deze groep kan via het bekende info@connemara.nl
_________________________________________________________________________________
22. Waarom is de website niet actueel? Geen aankondiging keuring, geen ALV op de agenda,
verouderde reglementen etc.
Wij geven graag eerst een verheldering met betrekking tot vermeende verouderde
reglementen. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn vijfentwintig jaar oud. Dit is niet
heel bijzonder. Statuten verander je in een vereniging alleen wanneer er echt knelpunten of
mankementen worden ervaren. Veranderen van statuten moet via de notaris en er hangt dus
een behoorlijk kostenplaatje aan. Verder moet er twee keer een ALV voor georganiseerd
worden. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van deze statuten, is makkelijker te
wijzigen en wanneer iemand daar behoefte aan heeft kan dat kenbaar gemaakt worden.
Het stamboekreglement is aangepast in 2013. Dit was naar aanleiding van de veranderde
wetgeving in de EU, waardoor de Nederlandse reglementen aan de Internationale
reglementen die het Ierse stamboek uitgaf aangepast moesten worden. Door alle
onduidelijkheid en veranderingen die Ierland regelmatig doorvoerde, was dit een proces van
enkele jaren. Inmiddels behoeft het reglement nu opnieuw aanpassing. Het bestuur wacht op
EU goedkeuring van het Ierse fokprogramma zodat we de aanpassingen kunnen doen op
basis van een goedgekeurd Iers voorbeeld.
Het Nederlandse stamboek beschikt over een zeer recent door de EU goedgekeurd
fokprogramma. Aanpassing van onze reglementen aan een niet EU goedgekeurd
fokprogramma van Ierland zou onze EU goedkeuring in gevaar kunnen brengen.
Dit voor wat betreft de reglementen. Ten aanzien van de website het volgende
Het bestuur streeft ernaar nieuws onmiddellijk op de website te laten plaatsen. Dit lukt over
het algemeen aardig maar soms ook een keer niet. Het blijft werk van mensen die dit doen
naast een drukke baan.
Een gedeelte van de informatie die vast op de website staat is zonder meer niet actueel meer.
Hier hebben we het afgelopen jaar te weinig tijd aan besteed. Het bestuur heeft een oproep
gedaan voor vrijwilligers die periodiek de website controleren, een en ander onder

verantwoordelijkheid van een bestuurslid aanpassen en laten updaten. Hiervoor hebben zich
reeds mensen aangemeld.
________________________________________________________________________________

BESTUURSZAKEN EN ALV

Voor het eerst bleek het door het bestuur vereist om minstens 15 handtekeningen binnen een week
na het ontvangen van de uitnodiging te verzamelen om een agenda punt in te mogen dienen of zich
kandidaat te stellen.
23. Waarom is er voor het eerst in meer dan 30 jaar gebruik gemaakt van de verouderde
statuten om het de leden nagenoeg onmogelijk te maken om agendapunten op de ALV in
te brengen en om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie?
Omdat dit bij aanmelden van tegenkandidaten of het toevoegen van agendapunten zo hoort
volgens de reglementen.

24. Waarom is na 50 jaar een geschillencommissie nodig?
Dit staat toegelicht in het portal.

25. Wie is mw. N. van der Horst? Wat is haar binding met de Connemara?
Mw Van der Horst heeft zich middels een video voorgesteld in het portal.

26. Ondergetekende, Isabelle Meijlink en Gabrielle van Banning willen zich graag als
kascommissie ter beschikking stellen voor het komende jaar, kan het bestuur hiermee
akkoord gaan?
Hierover beslist de vergadering op donderdag 29 oktober.
_________________________________________________________________________________
Na de laatste keuring was voor een groep zeer ervaren leden en fokkers de tijd
aangebroken om eens samen te brainstormen over wat er kon worden gedaan aan de
vooruitgang van het stamboek. Sinds een paar jaar worden er erg veel connemara’s
geïmporteerd en uit de bovengenoemde Facebookpagina bleek dat er zeker een
interessante doelgroep is ontstaan om groei te creëren.
Mooi initiatief en juiste constatering

Het is ons bekend dat het runnen van een stamboek erg veel tijd en middelen vergt. Om te
inventariseren wat er allemaal nodig is hebben wij samen een overzicht opgesteld van
nodige activiteiten en welke mensen en middelen hiervoor nodig zijn. Uit dit overzicht
blijkt dat al deze taken onmogelijk door het huidige bestuur alléén uitgevoerd kunnen
worden.
We hebben kennis genomen van het overzicht maar hebben niet dezelfde conclusie getrokken
als u. Wel dat de structuur zoals u die voorstelt mooi zou zijn en dat uw visie wat dat betreft
overeenkomt met die van het bestuur. Het aantal deel van de zaken die u voorstelt in het
overzicht zijn overigens al geïmplementeerd of uitgevoerd , sommige kunnen gedaan worden
als het stamboek groeit

Met 5 ervaren Connemara fokkers, een ervaren evenementen’- en expo- organisatie
manager, drie ervaren ruitersportevenementen organisatoren en een gedreven
Connemara liefhebber en eigenaar, die de laatste jaren meerdere Connemara’s ter
beschikking stelde aan Nederlandse ruiters, welke daardoor konden deelnemen aan het EK
leek het ons dat we samen een positieve bijdrage konden leveren.
Uiteraard zouden we graag met u daarover in gesprek gaan

Om te overleggen hoe we onze hulp het beste konden integreren hebben wij contact
opgenomen met het stamboek bestuur. Onze positieve bedoelingen bleken absoluut niet
te worden gewaardeerd.
Dit is een volkomen verkeerde voorstelling van de gang van zaken. U heeft geen hulp
aangeboden, maar u heeft gebeld en gezegd dat u een ander bestuur samen had gesteld
omdat het huidige bestuur niet voldeed en het wellicht ook niet meer leuk vond De vraag was
eigenlijk of het bestuur plaats wilde maken voor een door u samengesteld bestuur Het
bestuur heeft deze handelwijze als uitermate onplezierig ervaren. Als een bestuur absoluut
niet voldoet zoals u aangaf, behoort dat rechtstreeks gecommuniceerd te worden. Als iemand
bestuurlijk een bijdrage wil leveren ook. Als een groep mensen met veel ervaring en
deskundigheid een bestuur wil ondersteunen is dat uiteraard van harte welkom. Een bestuur
diskwalificeren en vragen op te stappen en de vereniging over te laten aan een onduidelijke
groep mensen kan natuurlijk niet. Het zou uitermate onverantwoord zijn als een bestuur
daarop in zou gaan.
De direct na de keuring verstuurde uitnodiging voor de ALV en de daarin opgenomen
onmogelijk korte deadline van één week en naar op het laatste moment bleek dan ook nog
de noodzaak van de 15 handtekeningen heeft ervoor gezorgd dat geen van ons zich
kandidaat heeft kunnen stellen.
Inzake uw opmerking over deadline en handtekeningen maak ik u er nogmaals op attent dat
er conform de regelementen is gehandeld. Alvorens te besluiten u kandidaat te willen stellen
is het verstandig eerst te bekijken op welke wijze dit moet. Zo komt u niet voor dit soort, voor
u onaangename, verrassingen te staan. Als u zo ontevreden over het huidige bestuur bent,

was het goed geweest als u eerder met het bestuur in gesprek was gegaan en uw hulp
aangeboden had. Op die manier had een aantal van u al bij het organiseren van enkele
evenementen kunnen helpen en met het bestuur mee kunnen draaien, zoals gebruikelijk is bij
nieuwe bestuursleden.
Wij betreuren heel erg dat het zo is opgevat en onze positieve bedoeling op een zo
negatieve manier naar de leden is gecommuniceerd.
Wat wij heel erg betreuren is dat u naar de leden die u bent gaan benaderen, en ook weer in
uw verhaal hierboven, een volledig andere versie van uw bedoelingen naar buiten hebt
gebracht dan naar ons. U heeft ons geen hulp aangeboden, u heeft ons gevraagd te
vertrekken omdat u een volledig zeer deskundig team had klaarstaan. U was boos omdat we
dat soort onverantwoordelijke en zeer ongebruikelijke zaken uiteraard niet doen. Vervolgens
besloot u om u dan maar kandidaat te stellen voor een bestuur dat u eerst volkomen
gediskwalificeerd had. De medekandidaten uit uw team waren een lid dat zich op en rond de
centrale keuring ronduit onplezierig gedragen heeft ten opzichte van het bestuur en iemand
die geen lid was. Voor verenigingen is het van groot belang dat een bestuur op een open,
constructieve manier kan samenwerken en dat dit vanuit een positief kritische houding
gebeurt, anders wordt energie al snel verkeerd ingezet.

27. Waarom wil het bestuur geen hulp aanvaarden van leden, niet alleen van onze groep maar
ook niet van andere leden die eerder al hun hulp aanboden?

Dit is een aanname die niet klopt. Het bestuur wil altijd heel graag met leden in contact
komen die op een open, constructieve en positief kritische wijze met het bestuur willen
meedenken en samenwerken. De aanval zoeken op een negatieve manier biedt wat ons
betreft nooit een goede basis voor samenwerking en wederzijds vertrouwen.
Het bestuur is bereid deze valse start te vergeten en met u en uw team het gesprek aan te
gaan om te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Mochten u en uw team hier ook toe
bereid zijn kunt u na de ALV contact opnemen met de voorzitter.

Vragen en opmerkingen van Natasja Oving

1. Ik vind de koppeling van een keuring en wedstrijd nog steeds een goede keuze. Ik vond de
locatie voor de merriekeuring niet prettig (we konden de vrachtwagen niet goed parkeren, ik
kon niet zelf bij al mijn merries zijn). Ik denk dat als we beiden hadden kunnen combineren,
er ook meer kijkers zijn voor de merriekeuring! Dat kon dit jaar niet, maar ik heb het over
een normale situatie.
De locatie is inderdaad ook in onze ogen niet geschikt voor een normale keuring. De uitdaging
was nu echter om 15 stamboekopnames in 4 uur te doen en dat kon met wat passen en meten
op deze parkeerplaats. Voor stamboekopnames heb je een verharding nodig vandaar de keuze
voor de parkeerplaats
Normaal zijn er 4 tot 6 stamboekopnames, nu dus 15 !. We hadden dus behalve met Covid ook
nog op een andere manier te maken met een uitzonderlijke situatie. Uiteraard een waar het
stamboek erg blij mee was !
Een normale keuring zullen we op dit moment niet snel meer gaan combineren met het ONCK
hoewel die combinatie zeker ook voordelen biedt. Op een “normale “ keuring worden de
rubrieken bestgaande rijpony dressuur en bestgaande rijpony springen verreden. Deze rubrieken
verheugen zich in een grote en nog steeds stijgende belangstelling. De rubrieken worden
uitgebreid toegelicht door de jury en hebben een beetje het karakter van een clinic. Sport
combineren we op die manier met fokkerij en er wordt nog wat leerzame uitleg bij gegeven ook
De pony’s die we in deze rubrieken zien zijn echter ook vaak deelnemer op het ONCK.
Organisatorisch wordt dat dus lastig.
2. Ik vond dit jaar het 2e hands kraampje voor een goed doel echt een slim en goed idee. Ik
hoop nog te horen of het iets opgeleverd heeft. Voor herhaling vatbaar of niet?
Het tweedehands kraampje heeft iets van 400 euro opgeleverd. Dit geld is voor de Pasman
Manege voor de hulp die zij ons bieden. Op het federatiecentrum waar we tot voor 2 jaar het
ONCK hielden werd het terrein volledig ingericht en weer opgeruimd door een team van het
federatiecentrum. Hier moeten we alles zelf doen en dit lukt eigenlijk alleen maar met een flinke
groep vrijwilligers. We zijn dus bezig hiervoor een duurzame samenwerking op te zetten met de
Pasman Manege dus zeker voor herhaling en misschien wel voor uitbreiding vatbaar !
Hierbij een paar suggesties/ideeën
-

-

Bij het communicatieonderzoek ook aangeven op welke onderdelen leden kunnen bijdragen,
bijvoorbeeld commissies. Leden kunnen direct kenbaar maken of inschrijven op een
bepaalde commissie.
Ik heb deze suggestie voorgelegd aan Frederique en zij gaat dit verwerken
Ik zou geen 10% handtekeningen voor kandidaatstelling meer vereisen. Laat leden zich
presenteren en bij de ALV mensen op hen stemmen. Dat zou ik best democratisch vinden ;-)
We hebben hiervoor het huishoudelijk reglement gevolgd. Zoals je hebt gezien gaan we
bekijken of aanpassingen nodig zijn. We nemen jouw suggestie hierin mee

-

Bij de tarieven, zou ik graag een bijlage zien wat alles precies is. Contributie Buitenland? Wat
is dat bijvoorbeeld.

.
Antwoord stamboekmedewerker
Dat is de contributie die CPS leden die in het buitenland wonen betalen: voornamelijk door de hogere
portokosten.
-

De merriekeuring iets meer aankleden. Bijvoorbeeld demonstraties tussendoor, of
deden jullie dat al? Ik ben er natuurlijk pas kort bij. De Centrale Merriekeuring zou
ook als promotie-moment kunnen gelden. Wat misschien ook leuk is, is een soort
gekke rubriek. Connemara's zijn behoorlijk meegaande en werkwillige dieren.
Misschien zijn er leden die iets speciaals kunnen. Ik kreeg laatst een foto van een
door ons verkochte merrie, die op commando kan gapen ;-). Ook het toevoegen van
mini-workshops is misschien leuk? Happy Connemara's wil met liefde iets
voorbereiden voor de Centrale Merriekeuring ter promotie van de Connemara's, bijv
een workshop schriktraining, of veulens trainen.

Bedankt voor je aanbod en je suggesties! Een normale merriekeuring is een dagvullend
evenement op dit moment, dus misschien zijn deze suggesties daarvoor minder passend. Het
zijn wellicht wel leuke suggesties voor andere evenementen, voor een evenement op zich of
voor een demonstratie op een fair of iets dergelijks.**
Leuk promotie idee: een Connemara-provincie-estafette. Elke provincie organiseren
provincie-wedstrijden (bij voldoende Connemara's). Zo komt er lokaal ook wat
betrokkenheid. De Connemara estafette-vlag staat centraal en moet doorgegeven worden
aan de volgende provincie. Zo kan er elke maand 1 provincie een Connemara-wedstrijd
organiseren.
Vervolgens de winnaars van de provincies op de ONCK laten strijden voor de Nationale
Connemara-cup. Tis maar een ideetje hoor. En je krijgt er een leuke sportcommissie van, met
deelname vanuit alle provincies. Maar als er 12 leden online dit in hun eigen provincie
kunnen regelen. Op deze wijze kunnen we Connemara's veel lokaler promoten en worden
leden actiever. De wedstrijd kan in klein verband bij een rij-vereniging georganiseerd worden.
Als het te veel werk is, kan ook NL in 4 regio's verdeeld worden ofzo. Covid-proof: Online
wedstrijden organiseren (dressuur). Je hebt dan alleen juryleden nodig die online proeven
beoordelen.
Ook dit is een leuk idee waarbij we wel zouden moeten kijken of het haalbaar is en of we er
voldoende handen voor op elkaar krijgen. **
Actieve Connemara promotiepagina op Facebook/Insta, voor alleen NL
leden/Connemara liefhebbers. Er zijn voldoende internationale pagina's. Deze pagina is dan
ook voor Nederlandse fokkers om hun dieren te promoten, zonder dat handelaren vanuit
België of Ierland dit ook gaan doen. De Duitsers hebben hun pagina's ook afgeschermd.
Misschien kan 1 of meerdere van de leden bloggen - de pen doorgeven? Kunnen de fokkers
een plek krijgen etc.
Een idee om verder uit te werken. **
-

Voor mij hoeft de keuring niet perse op gras, ook ivm de regen die we soms hebben. Maar ik
zou wel ontzettend graag een Iers jurylid zien. Zij staan dichtbij het vuur natuurlijk.

De keuringen zijn altijd gehouden op een plek waar ook een binnenbak aanwezig was zodat
we bij regen naar binnen konden gaan. Het is zeker de bedoeling om weer Ierse juryleden te
gaan uitnodigen
Nav de begroting zie ik dat de inkomsten de uitgaven overstijgen.
Contributieverhoging lijkt me alleen terecht, als de kosten te hoog zijn. Dat lijkt nu niet het
geval. Ik zou het geweldig vinden om meer te betalen, als hiermee bijv de bereikbaarheid en
communicatie met de vereniging opbloeit. De vereniging actiever wordt voor en door leden.
Ook vind ik dat bestuursleden een tegemoetkoming vrijwilligers verdienen. Desnoods ter
compensatie van de jaarlijkse Ierland reis. Die lijkt me noodzakelijk.
.

Antwoord stamboeksecretaris:
Was de ALV in het voorjaar geweest dan had ik ook een tarief verhoging voorgesteld. Het
NCPS indexeert geen enkel tarief, wat eigenlijk wel zou moeten. Als stamboeksecretaris vind
ik inderdaad dat bestuursleden hun onkosten zouden moeten declareren
Antwoord bestuur
Het is correct u een daling in de uitgaven ziet. We hebben nl als vereniging in 2018 besloten
te gaan besparen op uitgaven als portokosten, briefpapier etc. Daar waar we eerder alles per
post deden doen we het nu zoveel mogelijk per mail

-

Ik zou graag willen weten of onze vereniging groeit. En waarom wel of niet. Wat is er nodig
om al die Connemara lovers te overtuigen lid te worden? En wat krijgen die leden ervoor
terug?
De vereniging groeit In lichte mate. Er worden meer pony’s ingevoerd en dat veroorzaakt een
lichte stijging. In principe word je lid van een stamboek omdat je fokt of omdat je enorm
liefhebber bent van het ras en het ras wil steunen. Het is zaak om die laatste groep wat aan je
te binden door activiteiten oid te organiseren waardoor het de moeite waard is lid te worden
en te blijven. Het bestuur zou het liefst een activiteitencommissie in het leven roepen die
ondersteund en gecoordineerd wordt vanuit het bestuur maar die zelf deze activiteiten
organiseert, uiteraard met ondersteuning vanuit het bestuur Alle suggesties die jij doet en
waarop ik mijn antwoord heb afgesloten met ** zouden in een dergelijke commissie op
geschiktheid en haalbaarheid getoetst kunnen worden. Hoop dat nog meer leden met
mogelijkheden en suggesties komen. Het bestuur denkt hier graag in mee maar het is erg
belangrijk dat de leden waarvoor de activiteiten bedoeld zijn in de eerste plaats aangeven
waaraan behoefte is.

Beste Mw de Vries.
Hier onder de antwoorden op de door uw ingezonden vragen, dan wel onze reactie op opmerkingen.
Onze reactie wordt daarbij cursief weergegeven.
Ten aan zien van de notulen stelt u de volgende wijzigingen voor:
1. Merriekeuring was op 26 augustus in plaats van 25 augustus zoals vermeld in de notulen.
We vragen de huidige secretaris om deze opmerking toe te voegen aan de notulen.
2. Agendapunt16. Rondvraag . Brigitte Smits kan de bestuurstaken om privéredenen niet meer
invullen. Er is tijdens deze ALV niet aangegeven dat zij gestopt was en er dus een functie vrij
was.
Mw Smits heeft op dat moment aangegeven niet actief te kunnen zijn. Reglementair treedt zij
pas dit jaar af.
3. S. de Vries vraagt wie er welkom is tijdens de fokkersdag. Alle CPS leden zijn welkom, aldus
de voorzitter Ik heb niet gevraagd wie er welkom waren op de fokkersdag, mijn vraag was
welke fokkers er aan de opmaak van het fokprogramma hebben deel genomen, het
antwoord was dat dit tijdens de fokkersdagen is gebeurt waarop ik heb gevraagd wie de
fokkers waren en daarvan was het antwoord ‘de leden’.
We vragen de secretaris om deze opmerking toe te voegen aan de notulen.
4.

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. Er is overlegd
met Inez of dit technisch mogelijk was en Inez gaf aan dat dit kon op de website en het
onderwerp werd afgesloten met de melding dat hierover een mail over uit zou gaan (net als
het jaar ervoor toen Els deze vraag heeft gesteld).
We vragen de secretaris om deze opmerking toe te voegen aan de notulen.

5. Ik mis het onderwerp de ONCK rubriek ‘begeleid rijden’ waarover een mail zou uitgaan en
het onderwerp ‘opname van alle ruinen in klasse 1’ waarbij de opname van een ruin (tijdens
de keuring 2018) in klasse 1 is geplaatst terwijl deze ruin ruim boven de 1.48 was.
We vragen de secretaris om deze opmerking toe te voegen aan de notulen.
Ik ga dus niet akkoord met de notulen zoals deze er nu is.
Waarvan akte, met dank voor uw aanvullingen.
Vragen:
1. Toezeggingen ALV 2018: - Zoals in de notulen te lezen is heb ik gevraagd om de afmetingen
van de hengsten en de voorzitter geeft aan dat deze op de website komen. Alleen de
stokmaat staat vermeld maar de afmetingen van de pijpomvang ontbreekt!
Er is op de ALV 2019 door u gevraagd wat de afmetingen en pijpomvang was van de in 2019
gekeurde hengsten. Daar heeft u op de vergadering antwoord op gehad van de voorzitter.
Voor wat betreft het weergeven van de pijpomvang van de hengsten op de hengsten pagina:
dit zal bij het updaten van website een aandachtspunt zijn.
2. In het fokprogramma staat vermeld onder punt 10. ‘Prestatie onderzoek’ onder B. Alle
resultaten worden opgeslagen in Equis, opgeslagen in het archief van het stamboekbureau
en gepubliceerd op onze website. De keuringsrapporten van alle pony’s worden

geplastificeerd aan de eigenaren toegezonden. Waar staan deze resultaten op de website?
Zoals op de vorige ALV aangegeven worden de geplastificeerde uitslagen aan de eigenaren
toegezonden. Het is aan hen om te bepalen welke informatie ze met wie willen delen. Op de
website komt alleen wat er nu op staat, eventueel aangevuld met de pijpomvang van de
hengsten. Ik ben bang dat u het woord “alle” wat letterlijk interpreteert: Op de website
worden alle keuringsuitslagen gepubliceerd, niet élke cijfer wat op specifieke onderdelen aan
een dier gegeven wordt. Deze cijfers worden overigens wel opgeslagen in Equis.
3. Zijn de reglementen nu up to date? Ik denk van niet, er staat niets over de veulens en HWSD
in, het lijkt erop dat ik de ontbrekende onderwerpen mag melden en deze dan worden
aangepast zoals vorig jaar de BEC maar het gaat mij erom dat ik als lid mag verwachten met
een kloppend reglement te maken te hebben.
Het stamboek reglement is up to date. Het testen op HWSD staat beschreven in het
fokprogramma, wat een samenhangend geheel vormt met het reglement. Het Ierse stamboek
heeft de EU verplichting tot het hebben van een fokprogramma aangegrepen om hun
stamboek reglement bij te werken. Zij hebben echter nog geen goedkeuring gekregen op het
concept dat ze ingediend hebben. Zodra ze deze goedkeuring hebben, kunnen wij als
dochterstamboek ons reglement aanpassen aan de nieuwe Ierse reglementen.
4. Daarbij is na de aanpassing de datum niet aangepast op het reglement.
Waar van akte, bij de volgende herziening zullen we ook de datum van herziening toevoegen.
5. Omdat fokkers mogen deelnemen aan de opmaak van het fokprogramma heb ik vorig jaar de
vraag gesteld wie ‘de fokkers’ zijn? Het antwoord was de leden die deelname aan de
fokkersdag. In het fokprogramma valt me op de vermelding van 9 ‘actieve fokkers’ hier en
dus niet alle leden als fokker gezien.
Dat klopt. Niet alle leden zijn actieve fokkers. Echter: we hebben geen selectie gemaakt bij het
uitnodigen van leden bij de fokkersdag.
6. Eveluatie Keuringen: Waarom is de Centrale merriekeuring verplaatst naar een andere
datum en locatie?
Het antwoord met betrekking tot de locatie staat elders in de stukken: Op de oude locatie
werden geen stallen meer beschikbaar gesteld, wat de reden was om een andere locatie te
zoeken. Voor wat betreft de datum zijn we afhankelijk van beschikbaarheid van locatie en
medewerkers. De tekst op de website waar staat dat de CK het laatste weekend van augustus
is moet aangepast worden: dit blijkt praktisch niet haalbaar.
7. Wat waren de beperkingen gesteld door de gemeente voor de keuring?
Voor wat betreft regels rondom de keuring hadden we te maken met regels vanuit de
koepelfokkerij en de gemeente. Samenvattend kwamen ze er op neer dat de keuring mocht
plaatsvinden tussen 10 en 14 uur. We mochten geen klassement opmaken. Verder was de
organisatie er verantwoordelijk voor dat er te allen tijde de anderhalve meter afstand
gegarandeerd kon worden.
8. Voorstellen nieuwe secretaris: Per welke datum is de nieuwe secretaris/penningmeester in
gegaan?
Per 01-01-2020
9. En waarom zijn de leden hiervan niet op de hoogte gebracht?

De leden zouden normaliter op de ALV dit voorjaar, vlak na de aanstelling van Mw Maassen,
voorgesteld worden aan onze nieuwe secretaris. In verband met Corona is dit uitgesteld naar
de huidige ALV.
10. Op de website staat Wim van der Zanden vernoemd op deze functie maar bij het lezen van
de antwoorden op de vragen van Dhr. Martens lijkt het erop dat Dhr. van der Zanden nooit
op deze positie heeft gezeten?
Dhr van de Zanden is Vicevoorzitter van de KVTH.
11. Daarbij is er ook een emailadres secretaris.connemara@gmail.com in gebruik door I. Knook
dit is zeer verwarrend.
Ilja Knook functioneert bij grote evenementen als secretaris. Bijvoorbeeld bij het ONCK, bij
internationale keuringen, buitenlandse contacten, enz. Mocht dit tot verwarring leiden is het
uiteraard geen enkel probleem dit emailadres te wijzigen.
12. Aanbieding resultatenrekening en balans. Balans: Kas Stand 31-12-2018 was het volgens de
balans van 2018 € 155,- en nu op die van 2019 € 230,-?
13. J. Reservering website, € 250,- reservering is er niet bij opgeteld voor 2019 maar staat wel
als uitgave op de resultatenrekening.
De stamboek secretaris zal tijdens de ALV terug komen op vraag 12 en 13
14. Resultatenrekening: -Waarom worden de ONCK kosten niet vermeld?
Het ONCK wordt onder de vlag van het stamboek gehouden, echter staat financieel los van
het stamboek. Het heeft een in de jaren opgebouwd eigen bescheiden budget waarmee jaren
van bijvoorbeeld tegenvallende sponsoring opgevangen kan worden.
15. 2019 heeft 1 lid minder dan 2018 maar de ontvangsten voor de contributie is wel gestegen
van € 7135,- naar € 7880,- hoe zit dit?
Antwoord van de stamboeksecretaris:
Dat ligt aan betalingen van achterstallige contributie: soms wordt in januari 2019 pas betaald
voor 2018. Ook kan er in december 2019 door leden al betaald worden voor 2020 etc. Er zijn
heel veel mogelijkheden waarom dit afwijkt.
Daarnaast kunt u zien dat er in de notulen van 04-04-2019 een opmerking over het
ledenaantal staat, dat wordt daar gecorrigeerd: het leden aantal is 134 ipv 138.
Punt 5, aanbieding jaarverslagen: het ledenaantal is 134 ipv 138.
Het getal moet dan zijn: 134 x € 55 is € 7370. Er staat nu een bedrag van: 7135. Dit is het
verschil met vier gratis leden-neem ik aan… Ik kan/wil niets wijzigen in cijfers van mijn
voorganger Harry van Rossum: die zijn op de ALV van 2018 al goedgekeurd door de leden.
In 2019 zijn er (€7880 55=) 143 leden, dus 11 leden verschil, 11x € 55= € 605.
Dat verklaart het grote verschil, naast wat ik al schreef over alle ledenmutaties gedurende
het jaar.
16. Aanpassing tarieven:
1) Ik zie juist een daling in de uitgaven en winst in 2019 ten opzichte van 2018.
Het fokken van veulens zou juist gestimuleerd mogen worden en dit doe je niet door de
kosten van het inschrijven van een veulen te verhogen.

Antwoord stamboeksecretaris:
Was de ALV in het voorjaar geweest dan had ik ook een tarief verhoging voorgesteld. Het
NCPS indexeert geen enkel tarief, wat eigenlijk wel zou moeten.
Antwoord bestuur
Het is correct u een daling in de uitgaven ziet. We hebben nl als vereniging in 2018 besloten
te gaan besparen op uitgaven als portokosten, briefpapier etc. Daar waar we eerder alles per
post deden doen we het nu zoveel mogelijk per mail
2) Tegen .
17. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: gaat het bij de functie van mw. B. Smits
om een tussentijdse vacature zoals genoemd in artikel 11 punt 2 van de statuten? Zo ja,
wanneer treed deze af volgens het rooster? Zo nee, komt het rooster dan wel overeen met
punt 1 van Artikel 11?
Mw Smits is dit jaar volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar. Ze heeft vorig jaar
aangegeven dat jaar niet actief te kunnen zijn, echter ze is dit jaar pas afgetreden.
18. Stelt Mevrouw N van der Horst zich sowieso kandidaat of stelt zij net als het bestuur hieraan
de voorwaarde dat dit met het gehele huidige bestuur moet en trekt zij haar
kandidaatstelling in zodra het bestuur opstapt?
Als het huidige bestuur niet herkozen wordt, zal ook mw Van der Horst haar
kandidaatstelling terugtrekken.
19. Er is meerdere keren door het bestuur aangegeven alleen hun functie te willen blijven
vervullen zo lang zij het leuk vinden, persoonlijk vind ik dat je niet in een bestuur moet gaan
als je de minder leuke kanten (waar ook de verantwoordelijkheid bij ligt) niet wilt vervullen.
Voor mij komen deze woorden dan ook iedere keer over als een dreigement. De groep
(schaduwbestuur genoemd) die klaar staat om de taken over te nemen als het huidige
bestuur ‘geen zin’ meer zou hebben lijkt mij dan ook een logisch gevolg op deze uitspraken
van het bestuur. Ook nu bij deze bestuursverkiezing wordt aangegeven dat alle
bestuursleden alleen doorgaan als elke kandidaat wordt gekozen en dit bij een natuurlijk
verloop door aftreden en herkiesbaar stellen (afloop termijn) het bestuur wil hier duidelijk de
stemming mee beïnvloeden. Dit machtswoord uit te spreken bij het niet delen van de ALV
mening daar heb ik geen probleem mee maar ik vind dit niet netjes van het bestuur om dit te
doen bij een bestuursverkiezing om hiermee de stemming te beïnvloeden want het gaat nu
niet meer om stemmen op een persoon maar een tegen stem is nu ook het wegstemmen van
het hele bestuur en dit kan niet de bedoeling zijn van bestuursverkiezingen dus doe hierbij
dan ook het verzoek hiermee te stoppen als het bestuur zijn functie doorzet en bij de
volgende bestuursverkiezingen dit machtswoord niet meer te benoemen en keuzes van
leden te respecteren.
De uitspraak dat het bestuur aanblijft zolang ze plezier heeft in de bestuursactiviteiten is wat
anders dan “de minder leuke kanten” niet willen. Elke bestuurstaak heeft leuke en minder
leuke kanten en daar nemen wij met plezier onze verantwoordelijkheid. Het gaat niet om “de
minder leuke dingen niet willen”. Het gaat er om dat óm zinvol en met plezier je taken te
kunnen doen er draagvlak en vertrouwen moet zijn. Is het draagvlak en vertrouwen er niet,
dan ben je als bestuur vleugellam en kun je niet langer verantwoord functioneren.

Na alle facebook commentaren, zelfbenoemde schaduwbesturen en alle reuring die er
daardoor ontstaan is kun je als bestuur vervolgens niet anders dan de vertrouwenskwestie op
tafel leggen en dat is wat we beogen met de stemming in de huidige vorm: Heeft de
meerderheid van de leden vertrouwen in de huidige bestuursleden of niet. Zo ja dan kunnen
we door. Is het vertrouwen er niet, of niet in voldoende mate, dan kunnen we niets anders
dan onze functie neerleggen, zodat er uit de leden een bestuur gevormd kan worden waar de
meerderheid van de leden wél vertrouwen in heeft.
20. Is er een aanvullend fokkers reglement ter behoeve van registratie van de pony’s?
Deze vraag is ons niet helemaal duidelijk? We hebben geen aanvullend fokkersreglement. Het
stamboekbureau heeft zijn eigen werkwijze bij de registratie van pony’s, zich daarbij houdend
aan wettelijke regels die horen bij het voeren van een stamboekadministratie / uitvoeren van
stamboektaken.
Zo heb ik bij aanmelding van het door mij gefokte veulen ter registratie een andere eigenaar
opgegeven maar deze eigenaar kon geen informatie over de voortgang opvragen omdat
alleen de vermelding van ‘eigenaar’ door fokker niet voldoende was om hem als eigenaar te
registreren.
Wel kan deze eigenaar aangeven of hij als nieuwe eigenaar geregistreerd wilde worden dit
zonder de fokker hiervan in kennis te stellen (als fokker heb ik 4 maanden niets vernomen
dat de vermelding van eigenaar niet voldoende was en dus ook niet hoe het wel had
gemoeten). Vreemd want er is ook een fokker/lid die haar verkochte pony’s op naam laat
zetten van de nieuwe eigenaar en deze nieuwe eigenaar tevens lid maakt (als deze het nog
niet was) en deze fokker neemt de kosten op zich.
Er wordt hiervoor geen contact opgenomen met de nieuwe eigenaar. - Waarom kan dit wel
en kan ik als lid geen ander lid als eigenaar opgeven en hiervoor de kosten op me nemen? In
neem aan dat hier regels voor zijn of is het de stamboekbureau medewerkster die op
willekeur handelt? Nieuwe eigenaar is mijn vriend, niet dat dit volgens mij ter zake doet, we
zijn immers beide lid en hebben de pony’s financieel gescheiden maar blijkbaar vinden de
stamboekbureau medewerksters dit wel meespelen.
De vraag die hier speelt heeft niets met de ALV te maken, maar persoonlijke onvrede met het
stamboekbureau. Daar gaan we niet meer op reageren. Als er in verschillende gevallen
verschillend gehandeld wordt, dan heeft dat in het algemeen een plausibele onderliggende
reden.
21. Klopt het dat de eigenaar van de merrie altijd als fokker wordt geregistreerd van haar
veulen? Ook als deze merrie in bruikleen of verhuurd is of iets dergelijks?
Ja.
22. KVTH Stamboekbureau medewerkers lijken niet altijd op de hoogte te zijn van besluiten en
reglementen van het Connemara stamboek, hierdoor wordt soms onjuiste informatie
verstrekt. Is het niet verstandig dat het bestuur vragen zelf beantwoord, 1 Emailadres waar je
de vraag stelt en ontvangende bestuurslid speelt deze door naar de juiste persoon om deze
te beantwoorden.
Er is een duidelijk onderscheid tussen vragen die horen bij het stamboekbureau en vragen die
beantwoord worden door het bestuur. Als een lid een vraag stelt aan het bestuur, die bij het
stamboekbureau hoort, spelen wij de vraag door.

23. Stamboekbureau medewerkster geeft aan dat ze denkt dat fokkers een snelle afwikkeling op
prijs stellen en daarom niet de procedure voor het registreren van veulens doorloopt zoals
vermeld in het reglement en fokprogramma.
Aan het registreren van veulens worden wettelijke eisen gesteld. Het stamboekbureau
voldoet hier aan.
24. Artikel 3 Tot inschrijving in klasse 3 zal worden overgegaan indien:
3.3 Via DNA controle moet vastgesteld zijn dat veulen inderdaad van de genoemde ouders
afstamt. (Fokprogramma: Nadat de identificatiegegevens compleet en gecontroleerd zijn
wordt er door het stamboekbureau een paspoort gemaakt en toegestuurd aan de eigenaar.)
Deze controle heeft niet altijd voor de registratie plaats gevonden! Naast dat het paspoort al
wordt opgemaakt lijkt ook de oranje ‘bewijs van inschrijving’ al te zijn opgemaakt.
Zie het antwoord na vraag 27
25. Als deze snelle afwikkeling dan zo belangrijk is waarvoor het reglement wordt geschonden
waarom blijft een test dan wel een maand liggen op het bureau in afwachting tot meerdere
testen die tegelijk kunnen worden verzonden?
U gaat uit van een schendig van reglement, daar waar het lijkt te gaan over voorbereidende
handelingen. Het verzamelen van meerdere monsters voor verzending is verder een zeer
gebruikelijke handelswijze.
26. Wat als achteraf blijkt dat de vermelde ouders niet de ouders blijken te zijn die in het
paspoort zijn vermeld? Ik als fokker was hiervan niet op de hoogte en ik vermoed andere
fokkers ook niet.
Zie het antwoord na vraag 27
27. En wat als het dier al van eigenaar is veranderd en daarna blijkt dat de ouders niet juist zijn?
De vragen 24 t/m 27 zijn al eerder aan het stamboekbureau gesteld, zowel telefonisch als
schriftelijk. Het meest recente antwoord is op 06-10-2020 verstuurd: de tijd die het kost om
een paspoort te maken hangt helemaal af van de status van de veulenregistratie. Als het
bestuur zou besluiten, te wachten tot alle onderzoeken afgerond waren, zou dit inderdaad
maanden kunnen duren: snel een paspoort kunnen leveren is inderdaad het belangrijkste.
Het antwoord op de andere vragen wordt gegeven in een mail die u gestuurd is, de tekst
daarvan staat hieronder weergegeven:
“Met (roze) geboortebericht aangemelde veulens, waarvan de factuur voldaan is en de consulent ter
plaatse geweest is om te chippen en schetsen, worden zo snel als de werkzaamheden op kantoor het
toelaten voorzien van een paspoort en stamboekkaart als de uitslag van de HWSD bekend is.
DNA onderzoek is voor deze veulens vaak nog niet afgerond als de papieren gemaakt en verstuurd
worden. Het feit dat de hengstenhouder op de dekbon bevestigt een bepaalde merrie
gedekt/geïnsemineerd te hebben met het sperma van de genoemde hengst EN de moederveulencontrole die door onze consulent ten tijde van schetsen en chippen plaatsvindt, geeft mij ruim

voldoende zekerheid om voordat het DNA onderzoek afgerond is, de veulenpapieren te maken. Ik neem
aan dat onze fokkers prijsstellen op deze snelle afwikkeling.
Mocht de uitslag van het DNA onderzoek niet kloppen, dan zullen de veulenpapieren retour gevraagd
worden voor eventuele correctie.

Met (roze) geboortebericht aangemelde veulens, waarvan de factuur voldaan is en de consulent ter
plaatse geweest is om te chippen en schetsen, worden zo snel als de werkzaamheden op kantoor het
toelaten alleen voorzien van een paspoort als de HWSD uitslag niet te bepalen is aan de hand van de
HWSD uitslagen van de ouders. Zodra de HWSD uitslag ontvangen is, maken wij de stamboekkaart en
deze wordt samen met het analyserapport naar de fokker gestuurd.
Het DNA onderzoek zal ongeveer rond dezelfde datum afgerond worden. Mocht de HWSD uitslag
eerder ontvangen worden, dan zal er niet gewacht worden op de DNA uitslag voordat de
stamboekkaart gemaakt wordt. Het feit dat de hengstenhouder op de dekbon bevestigt een bepaalde
merrie gedekt/geïnsemineerd te hebben met het sperma van de genoemde hengst EN de moederveulencontrole die door onze consulent ten tijde van schetsen en chippen plaatsvindt, geeft mij ruim
voldoende zekerheid om voordat het DNA onderzoek afgerond is, de veulenpapieren te maken. Ik neem
aan dat onze fokkers prijsstellen op deze snelle afwikkeling.
Mocht de uitslag van het DNA onderzoek niet kloppen, dan zullen de veulenpapieren retour gevraagd
worden voor eventuele correctie.
Zonder geboortebericht aangemelde veulens, waarvan de factuur voldaan is en de consulent ter
plaatse geweest is om te chippen en schetsen, worden pas voorzien van paspoort en stamboekkaart als
de uitslagen van zowel DNA onderzoek als HWSD onderzoek ontvangen zijn op het stamboekkantoor.
Alleen de moeder-veulencontrole van onze consulent geeft zekerheid voor wat betreft de moeder. De
zekerheid van de genoemde vader ontbreekt volledig. Vandaar dat in deze gevallen gewacht wordt
met het maken van de veulenpapieren.”

28. Dat identificatie niet verloopt zoals vermeld in het reglement (voor registratie) dat is niet
nieuw, deze ervaring heb ik ook in 2018 persoonlijk mee gemaakt toen mijn aangekochte
merrie (zonder chip) werd opgenomen zonder DNA analyse (en zo is er nog 1 casus bekend,
verwisseling van DNA materiaal) maar ondanks dat blijft registreren voor controle door gaan.
De voorzitter heb ik van deze bevinding op de hoogte heb gebracht maar er lijkt hier niets
mee te worden gedaan (ik heb hier in ieder geval geen reactie terug op mogen ontvangen).
U heeft uw vermoeden gemeld, er is naar u geluisterd en ook de andere partij is gehoord. Feit
is dat er een wettelijke plicht is tot registreren/ zelfs als ouderdieren onbekend zijn.
29. Waarom staan niet alle bestuursleden vermeld in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel?
Omdat nog niet alle bestuursleden zich ingeschreven hebben. We begrijpen dat dit in principe
moet, maar het heeft de afgelopen periode niet onze prioriteit gehad.
30. Het Connemara Pony Stamboek heeft besloten zich te oriënteren op het instellen van een
geschillen commissie. Volgens de Europese fokkerijverordening artikel 34 moeten
Stamboekverenigingen voorschriften hebben om geschillen tussen aan hun fokprogramma's
deelnemende fokkers te beslechten en gelijke behandeling van die fokkers te waarborgen.
Ook moeten zij hun eigen rechten en plichten en die van de aan hun fokprogramma's

deelnemende fokkers vastleggen. Dus ik mag aannemen dat dit niet alleen bij oriënteren
blijft maar er ook een geschillen procedure gaat komen?
Onze reglementen zijn gezamenlijk met het fokprogramma voorgelegd aan de RVO, juist in
het kader van deze Europese fokkerijverordening. We hebben hierop goedkeuring ontvangen.
Rechten en plichten zijn dus in voldoende mate beschreven.
31. De jaarlijkse reserveringkosten van € 250,- voor de website is deze voor de database van de
ingeschreven pony’s in het Nederlandse stamboek? En hoe staat dit er voor? De privacy
regels zijn alleen van toepassing op personen dus het weg laten van fokker/eigenaar maakt
de vermelding van pony’s in zo’n database toch gewoon mogelijk? Als dit te veel tijd/werk in
beslag neemt om deze database te vullen dan bied ik mijn hulp hier graag voor aan.
Het ontwikkelen en bijhouden van een database is een taak die alleen in nauwe
samenwerking met het stamboekbureau kan plaatsvinden. De nieuwe stamboeksecretaris zal
het komende jaar een aantal alternatieven bekijken, die aan de leden voorgelegd zullen
worden, waarna er gekeken kan worden welke personele inzet exact nodig is.
32. Hebben alle leden inloggegevens ontvangen voor Online ALV?
Nee, alleen degenen die zich hebben opgegeven voor de ALV hebben de inlog gegevens
ontvangen.
33. Aangezien de documenten en vragen met antwoord toegankelijk moet zijn voor alle leden
(en niet alleen de deelnemende leden) of komt dit nog openbaar op de website?
Er komen notulen van deze Online ALV, deze zijn voor alle leden in te zien, net zoals dat bij
een fysieke vergadering zou zijn. Voor wat betreft de documenten, gestelde vragen en de
antwoorden zouden we ze kunnen overwegen ze bij de notulen te voegen. We moeten daar
in bekijken wat daar in wettelijk moet, maar ook mag onder de huidige AVG regels..
34. Welke functies naast het bestuur zijn er in binnen de vereniging, zijn er meerdere commissies
(ONCK bijvoorbeeld)? Het is me ondertussen duidelijk dat er bepaalde mensen dichtbij de
vereniging betrokken zijn maar het is me niet duidelijk met welke functie.
Er zijn vrijwilligers die aangegeven hebben wel wat uitvoerende taken te willen doen. Deze
zijn dan actief rondom het ONCK, de HK en de CK. Er zijn op dit moment geen echt officieel
aparte commissies, maar er is een groep vrijwilligers die zich bezighoudt met onder andere
het ONCK.
35. Deze vergadering lijkt slecht te zijn voorbereid, de notulen en agenda zijn na de uitnodiging
nog aangepast en de vermelding dat een gemachtigde stem geen 2 verschillende stemmen
kunnen zijn had natuurlijk ook vooraf bekend moeten zijn.
Na het uitgaan van de uitnodiging ontstond er onder ander op facebook, maar ook meer
achter de schermen, zoveel reuring, dat we ons genoodzaakt voelden om een en ander een
ander verloop te geven, waarna we dit geuit hebben in het “genoeg is genoeg” artikel. Op
basis daarvan hebben we de agenda aangepast: zoveel mogelijk zaken vóór de
bestuursverkiezing bespreken en waar mogelijk alvast te regelen omdat de kans bestaat dat
ná de verkiezing het bestuur haar taken neer moet leggen.
Voor wat betreft de notulen: de vorige stamboek secretaris presenteerde ons onvolledige
notulen. Alvorens deze aan te passen/ te wijzigen hebben we een jurist geraadpleegd of we
bevoegd waren dit te doen. Pas nadat we bevestigd kregen dat we dit konden doen, konden

we een en ander aanpassen. Helaas kregen we de bevestiging pas ná de verzending van de
uitnodiging. Het versturen van de uitnodiging konden we echter niet langer uitstellen : de
COVID noodwet voorzag slechts in een uitstel van de ALV tot maximaal eind oktober. Omdat
je wettelijk gezien dan de uitnodiging minimaal een maand van te voren moet versturen,
konden we niet langer wachten.
Mbt de opmerking over hoe het in het gebruikte programma werkt met het stemmen: Het is
een nieuw programma, waar het bestuur na aanschaf van het product enige keren mee
geoefend heeft om de ALV zo goed mogelijk te laten verlopen. Tijdens dit oefenen is ook de
beperking ten aanzien van uit uitbrengen van volmachtsstemmen aan het licht gekomen. Op
dat moment is het bericht ook in het portal geplaatst.
36. Gezien de notulen van de ALV 2019 nu na bijna 1,5 jaar zijn gecorrigeerd en aangepast (en
voorzien van nieuwe tekst) wil ik vragen of de notulen in het vervolg vlotter na de ALV vrij te
geven, zo weten leden die niet bij de vergadering konden zijn ook wat er besproken is en
welke besluiten er zijn genomen.
Het was al ruim voor dat het huidige bestuur in functie kwam gebruikelijk dat de notulen pas
bij de uitnodiging voor de volgende ALV meegestuurd werden. Dit jaar is deze termijn door de
lockdown in maart en het gedwongen uitstellen van de ALV naar een later moment natuurlijk
langer dan gebruikelijk. Wij zullen onze stamboeksecretaris vragen de notulen binnen twee
maanden na de ALV te verzenden naar de leden.
GEEN VRAAG MAAR WEL MIJN MENING Leden moeten voorrang krijgen (op alles) op niet leden, dus
als eerste de uitnodiging ontvangen voor het ONCK (zoals ook vermeld op de website, leden
ontvangen de uitnodiging nu niet!) en hiermee ook voorrang hebben op het reserveren van plaatsen.
Activiteiten niet alleen vermelden op facebook maar leden hier eerst van op de hoogte brengen
d.m.v. een mail. Tarieven voor deelname van ‘niet leden’ een stuk hoger dan voor leden, dit lijkt mij
redelijk ten opzichte van leden en alleen zo gaan ‘niet leden’ nog overwegen om lid te worden. Het
zijn nu alleen de fokkers die afhankelijk zijn van lidmaatschap omdat alleen deelname aan de keuring
lidmaatschap gebonden is.
We hebben kennis genomen van uw mening.

