
Jaarverslag bestuur 2022 

De samenstelling van het huidige bestuur is verleden jaar 24 november vastgesteld door de 
Algemene Vergadering.  

Vanaf dat moment is gestart met het oppakken van de administratie die al enige tijd stil lag vanwege 
afwezigheid van onze medewerker. Het bestuur heeft sinds dat moment vrijwel wekelijks online 
vergaderd. 

Toegang werd verkregen tot het kantoor en de digitale administratie met het ledenbestand en de 
database met de paarden. Er werd gewerkt met een onduidelijk software programma maar na een 
middag cursus kon een begin worden gemaakt met het verwerken van de achterstanden. Er is 
veelvuldig overleg geweest met de maker van het programma de heer Rob du Chatenier (ABC-
software). 

Registratie van de paarden bij RVO was verre van compleet en het heeft veel tijd gekost om alle 
veulens en paarden in te voeren bij RVO. Door de veranderingen is er veel contact geweest met de 
medewerkers van RVO om als paardenpaspoort uitgevende instantie (PPI) aan alle regels te voldoen. 
Onze erkenning als PPI is nog steeds geldig waardoor wij alle veulens van een geldig paspoort met 
volledige afstamming konden voorzien. Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om het paspoort van je 
veulen direct mee te krijgen op de premiekeuringen.  

Meerdere keren online overleg gehad met de juryleden en inspecteurs en ook aan het begin van het 
keuringsseizoen met de besturen van de FSAD Noord en West en met vertegenwoordiging van 
Fjorden Brabant en het interim-bestuur van FSAD Oost.  

Belangrijkste doel voor dit jaar was zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan. Met de 
premiekeuringen is dit heel goed gelukt, Fjordsport is zoveel mogelijk ondersteund en er is zelfs een 
KNHS-wedstrijd geweest in Lexmond. Het organiseren van de diverse ABOP’s is lastig geweest en 
moet volgend jaar duidelijk beter worden opgepakt. Beperking bij al deze activiteiten was aan de ene 
kant het beperkte aantal juryleden en aan de andere kant soms het geringe aantal deelnemers. 

Internationaal wordt weer meegepraat met Fjord Horse International (FHI) en is Peter Kuipers onze 
vertegenwoordiger. Vanuit FHI is er ook onderling overleg tussen de juryleden uit de deelnemende 
landen. 

De vereniging is lid geworden van de Koepelfokkerij een vereniging van stamboekverenigingen. Het 
merendeel van de stamboekverenigingen in Nederland is hier lid van en hun gezamenlijke belangen 
worden zo gebundeld. Vanuit de Koepelfokkerij hebben wij deel kunnen nemen aan de 
Paardenpaspoort consulent (PPC) cursus (2 deelnemers) en aan de cursus Fokjury (7 deelnemers). 
Hierdoor hebben we er twee "chipper" bij en ook vier nieuwe juryleden voor de exterieur keuringen. 
Daarnaast hebben twee cursisten van de Friezen aangegeven ook bij ons te willen jureren.

De organisatie van de administratie van de vereniging is drastisch veranderd; na de rechtszaak tegen 
de heer en mevrouw van Bon op 14 maart 2022 is het kantoor aan de Krimweg 125 verlaten en zijn 
de spullen met archief elders opgeslagen. Het telefoonnummer is veranderd in mobiel en de post 
gaat voortaan naar Postbus 21 in Hoenderloo. De administratie wordt nu nog met enkele vrijwilligers 
gedaan. Als de hele administratie geïnventariseerd is kan bekeken worden hoe taken kunnen 
worden herverdeeld. 

Binnen het bestuur is Isabel Schenkels vanwege privéomstandigheden helaas nauwelijks actief 
geweest en zijn haar taken overgenomen door de andere bestuursleden. Met deze Algemene 
Vergadering hopen we weer compleet verder te kunnen gaan. 

Het bestuur 




